
Protokół Nr XIV/11
z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 21 października 2011 roku

Otwarcia XIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał  Przewodniczący 

Rady Pan Piotr Gwóźdź  o godzinie 900 w ,,Domu Strażaka” przy ulicy 

Wigury w Karlinie. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości (listy 

obecności załączono do protokołu).

Przewodniczący  Rady na  podstawie  listy  obecności,  na  której  widniało 

15 podpisów stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 1b 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad radni 

otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję i zapytał,  czy są propozycje 

zmian? 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zgłosił  do 

wprowadzenia  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  dziennych 

stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie 

Gminy Karlino. Projekt uchwały został przekazany radnym w poniedziałek na 

komisji i radni są z materiałem zapoznani. Projekt został przekazany we wtorek 

radcy prawnemu, który stwierdził, że w tym dniu to zrobi i poprawi jeśli będzie 

taka  potrzeba,  nie  wniósł  żadnych  poprawek,  dlatego  uważa,  iż  można 

procedować i poszerzyć porządek sesji. Nie jest to sprawa wyjątkowa, na każdej 

sesji radni spotykają się z sytuacją, że 5 minut przed sesją donosi się dokumenty 

i nikomu to nie przeszkadza.    

Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie  w swoim imieniu 

i  Dyrektora  SOS  Wioski  Dziecięce  w  Karlinie  Pana  Krzysztofa  Bilickiego 

o przesunięcie kolejności 5 i 6 punktów porządku obrad, ponieważ obowiązki 



zawodowe i prywatne Dyrektora Wioski powodują, że musi on jak najszybciej 

jechać i się nimi zająć, stąd prośba o przesunięcie tych punktów jako 3 i 4.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że chciałaby usłyszeć opinię radcy prawnego, czy projekt uchwały zgłoszony 

przez Pana Piłkowskiego może być wprowadzony do porządku obrad.

Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że uważa, iż do porządku obrad projekt może 

zostać  wprowadzony,  jeśli  pojawi  się  radca  prawny,  a  projekt  będzie 

wprowadzony do porządku obrad zawsze można zwrócić się do niego o wydanie 

opinii.  Ponieważ  nie  zostały  wprowadzone  inne  propozycje  zmian  porządku 

obrad  zaproponował  w  pierwszej  kolejności  głosowanie  nad  propozycja 

wprowadzenia  projektu  uchwały  do  porządku  obrad  jako  pkt  9f)  i  osobno 

przegłosować propozycję zmian zaproponowanych przez Pana Rusieckiego, aby 

pkt  5  i  6  przesunąć  jako  punkty  3  i  4  porządku  obrad  i  automatyczne 

przysunięcie pozostałych punktów jako dalsze. Podkreślił, że propozycja zmiany 

zaproponowana przez Pana Rusieckiego, czyli przesunięcie punktów 5 i 6 jako 

punkty  3  -  Informacja  na  temat  Regionu  SOS Wioski  Dziecięce  w Karlinie 

i 4 – Informacja na temat SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie, następnie pkt 5 – 

Informacja  dotycząca  działalności  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  pomocy 

Społecznej,  pkt  6  -  Informacja  dotycząca  realizacji  zadań  oraz  założenia  na 

następne lata  w zakresie ochrony zdrowia i  punkt 7 i kolejne pozostają bez 

zmian.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem,  dlaczego  wszystkie  zmiany  nie  są  przyjmowane  blokiem? Za 

każdym  razem,  kiedy  wprowadzane  były  dwie  –  trzy  uchwały,  czy  jakieś 

zmiany  wszyscy  głosowali  za  jednym  zamachem,  a  teraz  odbywa  się  to 

oddzielnie.  

Pan Piotr Gwóźdź wyjaśnił, że są to dwie różne sprawy, w jednym przypadku 
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jest to zmiana kolejności,  a w kolejnym wprowadzenie uchwały do porządku 

obrad.  Następnie  zaproponował  przystąpienie  do  głosowania,  jako  pierwszy 

punkt  zaproponowany  przez  Pana  Piłkowskiego  jako  punkt  9f)  –  podjęcie 

uchwały  w sprawie  określenia  wysokości  dziennych  stawek opłaty  targowej, 

terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino.  

Za  wprowadzeniem  projektu  uchwały  do  porządku  obrad  głosowało 

6 radnych, 7 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Ponieważ wszyscy 

radni brali udział w głosowaniu Przewodniczący Rady zdecydował się na 

powtórzenie głosowania. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  zaproponował  powołanie  sekretarza,  który  będzie 

liczył,  bo  Przewodniczący  po  raz  kolejny  nie  potrafi  prawidłowo  policzyć 

głosów.

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź poprosił o podnoszenie wyżej rąk podczas 

głosowania  i  poprosił  o  ponowne  głosowanie  za  wprowadzeniem  punktu 

zgłoszonego przez Pana Piłkowskiego.

Za  wprowadzeniem  projektu  uchwały  do  porządku  obrad  głosowało 

6  radnych,  8  było  przeciwnych,  1  wstrzymał  się  od  głosu.  W  wyniku 

jawnego  głosowania  większością  głosów  projekt  uchwały  w  sprawie 

określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności 

oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino został odrzucony.

Pan Bogdan Piłkowski –  głosował  za  wprowadzeniem projektu  uchwały do 

porządku obrad.

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady zaproponował,  przystąpienie  do 

głosowania za zmianą kolejności punktów informacyjnych w porządku obrad.

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 14 radnych, 1 był 



przeciwny, nie było wstrzymujących się od głosu. Propozycja zmian została 

przyjęta.

Pan Bogdan Piłkowski – głosował przeciwko.

Za przyjęciem porządku obrad wraz z wniesionymi zmianami głosowało 13 

radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał od głosu. Porządek został przyjęty 

większością głosów.

Pan Bogdan Piłkowski – głosował przeciwko.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym. 
3. Informacja na temat Regionu SOS Wioski Dziecięce w Karlinie.
4. Informacja na temat SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie.
5. Informacja  dotycząca  działalności  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 9 miesięcy 2011 roku.
6. Informacja dotycząca realizacji zadań oraz założenia na następne lata 

w zakresie ochrony zdrowia.
7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
8. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  przez  szkoły 

podstawowe i gimnazjum na terenie Gminy Karlino.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Karlino na 2011 rok,

b) zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Karlino  na  lata 
2011  2025,

c) nabycia  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  położonej 
na terenie miasta Karlino – obr. 003, 

d) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  dzierżawy 
nieruchomości gruntowych,
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e) zbycia  nieruchomości  zabudowanej  położonej  na  terenie  miasta 
Karlino – obręb 005 w drodze przetargu.

10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
13.Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

protokół  z  XIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  wyłożony  był  do  wglądu 

w Biurze Rady, a część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do 

radnych z pytaniem, czy są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, czy są uwagi do 

jego treści? 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zauważyła, że 

na  str.  28  w  jej  wypowiedzi  wkradł  się  błąd  i  zamiast  zwrotu  ,,zgodnie 

z prawem” zapisano ,,zgodnie z planem” w związku z czym wniosła o zmianę 

treści zapisu.  

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział, że prosił o zaznaczenie w protokole jeśli 

jego głosowanie będzie odrębne i pod jedną z uchwał nie jest zaznaczone jak 

głosował,  a  nie  ma  jedności,  że  wszyscy  są  za.  Chodzi  o  uchwałę  pkt  l) 

w przypadku której był przeciwny, a dotyczyła ona kredytu na spłatę kredytu. 

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził,  że  zostanie  uwzględniona  pomyłka dotycząca 

wypowiedzi Pani Korzeniowskiej, natomiast z materiałów nie można wskazać 

jednoznacznie w jaki sposób głosował Pan Piłkowski, jeśli chciałby wnieść on 

konkretne stanowisko, to zostanie ono uwzględnione.  

Radny Pan Piłkowski  powiedział,  że  z  tego  co  pamięta  był  on  przeciwny, 



4  osoby  się  wstrzymały  od  głosu  i  prosi,  aby  tak  to  było  zapisywane 

w  protokołach.  Dodał,  że  nie  ma  nic  do  ukrycia,  nie  zmienił  się  i  się  nie 

zeszmaci.    

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  zapytał,  czy  Pan  Piłkowski  chce,  aby 

zapisane zostało w protokole, że był przeciwny?

Pan Piłkowski odpowiedział, że tak.

Przewodniczący Rady stwierdził, że obie uwagi zostaną uwzględnione.  

Za  przyjęciem  protokołu  głosowało  13  radnych,  nie  było  głosów 

przeciwnych,  2  radnych  wstrzymało  się  od  głosu.  Protokół  Nr  XIII/11 

z XIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 września 2011 roku został 

przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 

Ad. 2 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  przedstawił  sprawozdanie 

o  pracy  Urzędu w okresie  międzysesyjnym tj.  od  dnia  28  września  do  dnia 

20 października 2011 roku (informacja załączona do protokołu). 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady powiedział, że tak jak poprzednim 

razem będzie  prowadzona lista  i  udzielany głos w poszczególnych punktach, 

natomiast  będzie  ograniczany czas na zadawanie  pytań i  dyskusję.  Jeśli  ktoś 

będzie miał czas przydzielony, będzie miał pytania, to może je zadać, natomiast 

jeśli skończy, to drugi raz ponownie się do tego nie wraca, czas około 5 minut. 

Podkreślił,  że  jeśli  będzie  to  przypadek  uzasadniony,  wówczas  czas  zostanie 

stosownie przedłużony.    
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Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  stwierdził,  że 

propozycja  Przewodniczącego Rady jest  ograniczeniem kompetencji  radnych, 

ograniczenie możliwości, jest to niezgodne z statutem, nie ma punktu, który by 

ograniczał do 5 minut wystąpienie, nie ma również punktu, żeby radny nie mógł 

powrócić do tematu, który już został poruszany.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady odpowiedział, że dokładniej na ten 

temat wypowie się radca prawny, ale są punkty, które mówią, iż Przewodniczący 

Rady  czuwa  nad  sprawnym  przebiegiem  sesji,  nad  merytorycznymi 

odpowiedziami, nad porządkiem, itd.  i  to wynika z tych punktów. Poprosił  o 

wypowiedź radcę prawnego, czy są tu jakieś ograniczenia pracy radnych?

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

powiedział,  że o ile  dobrze zrozumiał Przewodniczącego Rady to udziela on 

głosu w danym zakresie w czasie 5 minut, a nie całościową. Nie jest to wbrew 

przepisom,  w ustawie i  statucie  jest  napisane,  że  ,,Przewodniczący prowadzi 

obrady Rady” i to jak przewodniczący komponuje kwestie wypowiedzi w danej 

dziedzinie,  tak  ona  powinna  wyglądać,  żeby  nie  przedłużać  i  nie  wchodzić 

w jakieś  dyskusje,  które  często mogą nie mieć nic  wspólnego z porządkiem 

obrad.  Nie można powoływać się,  że  jest  to niezgodne z przepisami.  Jest  to 

zgodne, ponieważ Przewodniczący decyduje na jaki czas udzielić głosu radnym, 

niezależnie od sympatii, wszyscy mają taki sam określony czas na wypowiedź 

w wąskim zakresie.  Takie  zasady obowiązują  w polskim parlamencie,  Kiedy 

Marszałek  Sejmu  lub  Senatu  określa  czas  wypowiedzi  w  poszczególnych 

tematach, to jest per analogiam.      

Pan Piotr Gwóźdź przypomniał, że wspominał, iż jeśli będzie to uzasadnione 

i wypowiedź nie zostanie zakończona, wówczas nie zostanie ona przerwana, ale 

musi być podana jakaś granica czasowa. Przeszłość wskazywała, że wypowiedzi 

były za długie i odbiegały od tematu. 

Pan Bogdan Piłkowski przywołał zapis § 38 punkt 5 Statutu Gminy Karlino, że 



,,Przewodniczący Rady może udzielić  głosu osobie niebędącej  radnym. Czas 

wystąpienia takiej osoby nie powinien przekraczać 5 min.”. Te 5 minut dotyczy 

osób, które nie są radnymi. Przy zgłaszaniu interpelacji jest czas 10 minut, czy 

w przypadku zapytań, jeśli jest kilka spraw do załatwienia i porusza się kilka, to 

nie powinno być na zasadzie, że się szybciutko mówi i ktoś pyta, ,,a jakie było 

pytanie”.  Powiedział,  że  uważa,  iż  czas  nie  powinien  być  ograniczony 

i  stwierdził, że jest to ograniczenie możliwości wykonywania mandatu radnego. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pan  Gwóźdź  powiedział,  że 

przyjmuje  wypowiedź  radnego  Pana  Piłkowskiego,  ale  nie  zmienia  swojego 

zdania.  

Pan Wojciech Jankowski dodał zwracając się do radnego Pana Piłkowskiego, 

że  przytaczane  przez  niego  przepisy  są  niewłaściwe  do  danej  sytuacji.  Jeśli 

chodzi o obrady Rady napisane jest wprost, że obrady prowadzi przewodniczący 

i to on decyduje o czasie wypowiedzi poszczególnych radnych.  

Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że bardzo 

dobrze,  iż  w  Karlinie  powstaje  nowy  zakład  w  Strefie  i  poprosił  o  więcej 

informacji na ten temat 5 punktu informacji i lokalizacji, kiedy ten zakład ruszy, 

a skoro asfalt, czy nie będzie protestów mieszkańców. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że lokalizacja  jest 

naprzeciwko ,,HOMANITU”,  tam w strefie  znajduje  się  około 5,5ha,  tu  jest 

powierzchnia  2ha,  będzie  pozostawiona  rezerwa  do  sprzedaży,  a  do  zbycia 

pozostanie  jeszcze  około  3ha  i  w  przypadku  tych  gruntów  są  konkretni 

zainteresowani,  ale  na  dzień  dzisiejszy  nie  może  udzielić  dokładniejszych 

informacji,  dopóki nie sformalizuje się to w taki sposób, że wpłynie wniosek 

od  zainteresowanych.  Co  do  zatrudnienia,  będzie  to  najprawdopodobniej  na 

poziomie kilkunastu – kilkudziesięciu osób. Gdyby dziś ktoś chciał zobaczyć 

jak  to  funkcjonuje,  to  należałoby  pojechać  do  Koszalina.  Nie  wiąże  się  to 
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z  paleniem  pod  kotłem,  czy  kłębami  dymów.  Dziś  jest  zupełnie  inna 

technologia, jest to wytwarzanie mas na gorąco, ale każdy inwestor musi spełnić 

odpowiednie wymogi ochrony środowiska, czyli uzyskać decyzję środowiskową 

i pozwolenie na budowę. Jeśli chodzi o termin realizacji to jest to rok 2012 – 

2013. Termin ma związek z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ale również ze 

zmianą planu zagospodarowania terenu. Jest plan jego zagospodarowania, jest 

przygotowywana  koncepcja  i  taki  wniosek  na  pewno  wpłynie  i  będzie 

podejmowana uchwał, aby zwiększyć powierzchnię zabudowy do 70%. Na tym 

terenie oraz na drugim terenie, przed przejazdem kolejowym jest taka sytuacja, 

że są linie energetyczne przebiegające na powierzchni oraz linie gazowe, które 

będą  przekładane,  a  wcześniej  kiedy  plan  był  uchwalany  linie  i  gazociągi 

musiały być w tym planie i  one trochę przecinają teren.  Do trzech miesięcy 

powinno  wystarczyć  czasu,  aby  pozmieniać  plany,  aby  dodatkowo  uwolnić 

tereny pod inwestycję. Informacyjnie dodał, że zapytań w ostatnim czasie jest 

dużo,  bardzo  mocno  uaktywniły  się  firmy,  które  są  zainteresowane  budową 

wiatraków, stąd najpewniej w listopadzie lub grudniu zostaną zaproponowane 

uchwały dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.   

Ad. 3 i 4

Pan  Tomasz  Rusiecki  Dyrektor  Regionu  Karlino  Stowarzyszenia  SOS 

Wioski  Dziecięce  w  Polsce  powiedział,  że  ponieważ  Wioska  pojawiła  się 

pierwsza  w  Gminie  jako  instytucja,  od  niej  rozpocznie  się  przedstawianie 

informacji, a następnie zostanie ona uzupełniona informacjami na temat nowych 

działań Stowarzyszenia.    

Pan  Krzysztof  Bilicki  Dyrektor  Wioski  Dziecięcej  SOS  w  Karlinie 

przedstawił  obecnym  prezentację  multimedialną  i  informację  na  temat 

działalności  Wioski  Dziecięcej  SOS  w  Karlinie  (informacja  załączona  do 



protokołu).

Pan  Tomasz  Rusiecki  również przedstawił  prezentację  multimedialną  oraz 

informację  na temat Regionu Karlino Stowarzyszenia  SOS Wioski  Dziecięce 

w Polsce (informacja załączona do protokołu).

Pan  Piotr  Gwóźdź  stwierdził,  że  jednocześnie  omówione  informacje 

wynikające z 3 i 4 punktu porządku obrad, które dotyczyły Wioski Dziecięcej 

SOS w Karlinie oraz  Regionu Karlino Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w 

Polsce. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że już 

na posiedzeniu komisji budżetowej zwrócił się z pytaniem do Pana Rusieckiego 

i  udzielona odpowiedź była wystarczająca,  że samochód służbowy może być 

wykorzystywany na potrzeby rodziny pracownika, ale chciałby dowiedzieć się 

jak jest  rozliczane paliwo jeżeli  korzysta  rodzina Pana Rusieckiego,  czy Pan 

Rusiecki płaci? Bo jeśli nie płaci, to powinien to wykazać w oświadczeniu jako 

dochód.  Zgodnie  z  wiedzą  posiadaną  ze  szkolenia  uważa,  że  należałoby  to 

traktować jako korzyść materialną.  

Pan Tomasz Rusiecki  wyjaśnił  obecnym, że  od początku,  od  kiedy pracuje 

w jednostce, wraz z zawarciem umowy jest informacja, że samochód służbowy 

jest do wydatku prywatnego, odbywa się to tak, że pracownik wlewa paliwo 

z własnego budżetu domowego i  jest to rozliczane na podstawie kilometrów. 

Obecnie wdrażane są procedury zmieniające o czym informował na spotkaniu 

poniedziałkowym, jeśli to się zmieni, na pewno samochód zostanie przez niego 

zakupiony. Dodał, że cieszy go troska Pana Piłkowskiego o Stowarzyszenie i ma 

nadzieję, że wesprze je on swoimi możliwościami finansowymi.     

Pan Bogdan Piłkowski podziękował za wyjaśnienie i dodał, że nie jest w stanie 

wesprzeć Stowarzyszenia po spaleniu jego samochodu w drugim pożarze, jaki 
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miał miejsce w ciągu miesiąca, ponieważ ma kłopoty finansowe. 

Ad. 5

Pani  Gizela  Pietrzak  –  Kłys  Dyrektor  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy  Społecznej  w  Karlinie   przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie za okres od stycznia 

do września 2011 roku i dodatkowo sprawozdanie z realizacji projektu „Rodzina 

Razem” (obie informacje załączono do protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Gwóźdź  powiedział, że na 

jednym  z  dyżurów  zgłosiła  się  interesantka,  która  dostarczyła  kserokopie 

odmowy  przyznania  decyzji  zasiłków  i  stypendium  socjalnego,  było  one 

uzasadnione,  że  przekroczone  zostało  kryterium  dochodowe.  Pani  ta  nie 

zgadzała  się  z  odmową  z  powodu  przekroczenia  kryterium o  kilka  złotych. 

Z  informacji  uzyskanej  od  pracownika  MGOPS Pani  Wysockiej  wynika,  że 

zgodnie z przepisami nie ma innej możliwości. Usłyszano sporo argumentów, że 

osoba,  która  się  zgłasza dostaje  decyzję  odmowną,  bardzo  często  nie  potrafi 

sobie sama poradzić, co ma zrobić wtedy? Pani która się zgłosiła skarżyła się na 

to, że nikt jej nie powiedział, co ona może dalej zrobić w takiej sytuacji. W jaki 

inny  sposób  można  zwrócić  się  o  pieniądze,  aby  można  było  normalnie 

funkcjonować?  W sprawozdaniu  również  jednoznacznie  pokazano,  że  środki 

w  roku  bieżącym  na  pomoc  są  niższe  niż  w  roku  poprzednim.  W  roku 

poprzednim była to kwota ponad 2.000.000zł, w roku bieżącym 1.800.000zł. Na 

pytanie dlaczego tak jest, Pani Wysocka poinformowała, że ze względu na to, że 

kryterium  dochodowe  jest  stale  w  takiej  samej  wysokości  i  wiele  osób  je 

przekracza dlatego też decyzje o przyznaniu zasiłków są odmowne dlatego tych 

pieniędzy jest więcej. Mówiła też o formie zasiłków celowych, które mogą być 

przyznawane dwa razy w roku, ale tylko na określone potrzeby, stąd pytanie czy 



jest  taka praktyka w Ośrodku Pomocy Społecznej,  że  osoby które otrzymują 

decyzje odmowne mają jakąś instrukcję, wskazówkę, co mogą jeszcze zrobić?    

Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że każda decyzja jest podjęta jest 

po  bardzo  szczegółowym  wywiadzie  środowiskowym  rodzinnym,  jest 

rzeczywiście kryterium dochodowe, którego należy się ściśle trzymać. Nie jest 

tak, że pracownik społeczny może lub nie przyznać zasiłek. Jest to bardzo ściśle 

określone.  Podopieczni  doskonale wiedzą kto ma jakie dochody, pomimo, że 

jest  to  przez  pracowników  trzymane  w  tajemnicy,  ponieważ  konsultują  się 

pomiędzy sobą. Gdyby zdarzyło się, że jakaś osoba, które przekracza dochód 

otrzymałaby pomoc, a inna nie, natychmiast byłaby reakcja. Nieprawda jest, że 

petent nie otrzymuje informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej, co może zrobić 

dalej. Obowiązkiem pracowników ośrodka jest liczenie możliwości udzielenia 

pomocy  według  dochodu  tej  osoby,  a  zajęcia  komornicze  nie  są  odliczane. 

Wszelkie długi, pożyczki nie są odliczane w pomocy społecznej, wliczają się do 

dochodu. Żadna osoba, która potrzebuje pomocy bez niej nie zostaje.      

Ad. 6

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że radni otrzymali wiele materiałów na temat ochrony zdrowia. Poinformował, 

że Pan Marian Paśniewski dzwonił i przepraszał, ale ze względu na pracę nie 

może być obecny na sesji 

Pan  Przemysław  Dawid  Dyrektor  Szpitala  Powiatowego  w  Białogardzie 

podziękował za zaproszenie na sesję. Poza informacjami jakie otrzymali radni 

(załączono  do  protokołu)  dodał,  że  w  Szpitalu  w  Białogardzie  jeśli  chodzi 

o sprawy związane z lecznictwem w tym roku były braki w kadrze lekarskiej, 

z  tego  powodu  wyłączone  zostały  trzy  oddziały.  Panie,  które  miały  rodzić 
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w  Białogardzie  musiały  szukać  szpitala  na  zewnątrz,  udało  się  go  jednak 

uruchomić  ponownie,  znaleziono  lekarza  neonatologa,  pozyskano  również 

pediatrów, oddział funkcjonuje od 28 lutego br. Czyniono staranie, aby szpital 

odzyskał swoją markę i zaczął normalnie funkcjonować. W maju wymieniony 

został  cały  skład  na  oddziale  chirurgicznym,  jest  zatrudnionych  dwóch 

specjalistów  chirurgów,  pozyskano  jednego  z  najlepszych  naczyniowców 

w  Województwie,  młodego  chirurga,  który  specjalizuje  się  w  chirurgii 

onkologicznej, dwóch chirurgów z Koszalina. Od 1 października wymieniony 

został  cały  skład  na  oddziale  internistycznym,  przyszła  Pani  dr  Kawka 

z Kołobrzegu, bardzo dobry kardiolog i internista. Wymieniono już część kadry, 

trwają  zabiegi  o  anestezjologa,  od  1  stycznia  będzie  pełny  skład 

anestezjologiczny,  jest  coraz  więcej  lekarzy,  szpital  zaczął  prawidłowo 

funkcjonować,  jest  coraz  więcej  pytań  o  pracę  w  Szpitalu  w  Białogardzie, 

marka szpitala rośnie, jeszcze wiele pracy czeka i na pewno dojdzie do dalszych 

zmian  personalnych.  Jeśli  chodzi  o  kwestie  finansowe,  szpital  funkcjonował 

w ten sposób, że jest zadłużenie kilku milionów złotych straty osiągniętej przez 

ostatnie  cztery  lata.  W tej  chwili  w  stosunku  do  poprzedniego  roku  szpital 

finansowo powoli wychodzi, ale takie działania nie trwają krótko. Po analizie 

półrocza w stosunku do roku 2010 i 2011 roku, w 2010 za pierwsze półrocze 

strata około 2.800.000zł, w roku bieżącym strata 1.700.000zł, z czego 600.000zł 

było za niedziałające oddziały w miesiącach styczniu i lutym, czyli odejmując te 

środki  byłaby  to  kwota  1.100.000zł,  w  porównaniu  do  2.800.000zł  roku 

poprzedniego. Oznacza to, że udało się oszczędzić pieniądze i znaleźć rezerwy, 

dodatkowo  jest  wzrost  na  kontraktach,  na  zatrudnionych  lekarzach  prawie 

140.000zł  miesięcznie,  czyli  realnie  gdyby  porównać  dwa  lata  to  jest  to 

300.000zł  straty.  Cały  czas  trwają  poszukiwania  środków,  trwają  zmiany, 

modernizacje,  obcinane są koszty wielu działalności szpitala,  poszukiwane są 

inne  działalności,  które  dadzą  dochód,  chodzi  o  zbilansowanie  Szpitala 

w  przyszłym  roku,  co  jest  realne.  Będzie  to  uzależnione  od  zawartych 



kontraktów, ale jeżeli kontrakt będzie podobny lub trochę wyższy, to nie byłoby 

większego problemu ze zbilansowaniem w przyszłym roku.   

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem czy Szpital  ma jakieś potrzeby finansowe w stosunku do Gminy 

Karlino?  Wcześniej  udzielana  była  pomoc,  czy  na  przyszły  rok,  kiedy 

uchwalany będzie budżet,  żeby można było już zaplanować,  jakoś wspomóc, 

z tego szpitala korzystają również mieszkańcy Gminy Karlino.   

Pan Przemysław Dawid odpowiedział, że w roku bieżącym Gmina wspomogła 

Szpital  sprzętem  i  do  samorządów  zwraca  się  głównie  o  zakup  sprzętu,  ze 

względu na jego wysoką cenę, a bez niego nie da się leczyć, czy diagnozować. 

Dodał, że również w tym roku wystąpi o pomoc do Gminy Karlino, jest wiele 

sprzętu,  który  się  już  wyeksploatował  i  trzeba  go  wymienić.  Część  została 

wymieniona  na  własny  koszt.  W  tej  chwili  nie  można  mówić  jeszcze 

o konkretnych kwotach, na temat tego na co można liczyć będzie rozmawiał 

z Burmistrzem, ponieważ woli zwracać się o coś realnego. Okazało się, że jest 

potrzeba  zakupienia  stołu,  liczono,  że  będzie  to  koszt  około  170.000zł,  po 

przetargu okazało  się,  że  jest  to  koszt  ponad 400.000zł,  są  to  kwoty  bardzo 

wysokie. Są braki w sprzęcie zarówno w tym najdrobniejszym, jak też dużym 

specjalistycznym.     

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino zwróciła się z pytaniem, czy 

w  Centrum Rehabilitacji  zatrudniony  jest  poza  dr  Plackiem inny  specjalista 

ds. rehabilitacji i reumatologii?

Pan Przemysław Dawid odpowiedział, że jest dr Placek i Pani dr która kończy 

specjalizację, ale nie ma tam problemów kadrowych, doszły jeszcze dwie osoby 

jeśli chodzi o rehabilitację. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  zwrócił się z pytaniem, jakie jest 
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zadłużenie na 30 września lub 31 sierpnia i co z mającą powstać spółką? Miało 

miejsce  spotkanie  w trakcie  którego  zachęcano  Gminę  Karlino  do  założenia 

Spółki, następnie w gazecie ukazał się artykuł, że Poseł Strzałkowski uratował 

Szpital  przed prywatyzacją,  jakie  jest  ostateczne rozwiązanie,  czy spółka ma 

powstać, jeśli tak to jaka?   

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Białogardzie Pan Dawid odpowiedział, że 

rzeczywiście był pomysł Pana Starosty na początku roku dotyczący utworzenia 

Spółki Powiatu Białogardzkiego i Miasta Białogard, aby przejęte zostały akcje 

Szpitala. Pomysł upadł, ponieważ zainteresowane było tylko Miasto Białogard 

i Tychowo, Karlino nie było zainteresowane. Uczestniczył w spotkaniu Związku 

Powiatów Polskich tam podawano przykłady spółek, z 27 szpitali w kraju, które 

zostały  przekształcone  do  roku  2007  w  spółki,  z  przedstawionych  danych 

wynika, że 14 z nich powinno być postawione w stan upadłości. Spółka nie jest 

panaceum na wszystko, nie rozwiązuje tematu, jeśli nie ma za tym pieniędzy, 

a  przekształcenie  Szpitala  Powiatowego  w  Spółkę  nic  nie  zmieni  z  punktu 

widzenia zarządczego, a nawet stwarza pewne zagrożenie. W momencie kiedy 

byłyby Gminy, które dofinansowywały by szpital ma to sens. Obecnie, kiedy 

sytuacja jest niepewna, ma się świadomość, że trzeba wyprowadzić szpital, nie 

wiadomo co się wydarzy w roku następnym, nie uda się prowadzić takiej Spółki. 

Pomysłów dziś  jest  dużo,  informacji  również.  Przed  wyborami  pojawiła  się 

informacja Pani Minister, że wszystkie placówki z oznaczeniem NFZ i pacjent 

chodzący do takiej placówki nie powinien zapłacić ani złotówki, wszystkie leki 

w szpitalu powinien otrzymać za darmo, dla Szpitala w Białogardzie oznacza to 

koszt dodatkowy na koniec roku około 500.000zł, dlatego, że pacjent kupując 

sobie leki kardiologiczne przy przewlekłej formie kupuje je czasem za 0,01zł, 

a Szpital za 40zł, w skali roku to są ogromne pieniądze. Nikt nie zastanawia się 

nad tym, że szpital powinien leczyć chorobą na którą pacjent trafia do szpitala, 

resztę leków na przykład na nadciśnienie powinien mieć ze sobą. Przepis mówi, 



że  pacjent  powinien  być  w  te  leki  wyposażony,  jedna  wypowiedź  zmieniła 

budżet szpitala o 300.000zł na ten rok. Zadłużenie było około 8.000.000zł na 

początku  roku  przy  stratach  1.700.000zł,  to  razem  jest  to  kwota  około 

10.000.000zł. 

Pan Waldemar Miśko zapytał, czy wypowiedzi Ministra tworzą przepisy? 

Pan Dawid  odpowiedział, że nie, ale w ślad za wypowiedzią Ministra poszły 

pisma, do tej pory nie było aktów wykonawczych do ustawy, mówiło się, że 

szpital  ma zapewniać  leki,  ale  wszystkie  szpitale  w Polsce  robią  w ten sam 

sposób.

Pan Miśko  stwierdził,  że jeśli  nie ma aktów wykonawczych, a bez nich nie 

może być stosowana jakakolwiek ustawa. 

Dyrektor Szpitala Pan Dawid podkreślił, że to była tylko informacja, jakie są 

następstwa niektórych wypowiedzi. 

Burmistrz Karlina Pan Miśko  poprosił o informację jaki udział w kosztach 

szpitala mają płace i pochodne procentowo, a ile procent przeznaczone jest na 

leki,  a  ile  na  sprzęt,  lekarzy  i  stosowanie  najnowszych  technik 

technologicznych.  

Pan Przemysław Dawid odpowiedział, że procentowo nie jest w stanie udzielić 

informacji,  ale  z  tego  co  pamięta,  to  kwota  miesięczna  na  wynagrodzenie 

łącznie z kontraktami to 1.500.000zł.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział, że dotarła informacja, że nie wszystkie środki zostały przekazane na 

dokończenie Centrum Rehabilitacji i zwrócił się z pytaniem jakie są tam jeszcze 

potrzeby  i  czy  w  związku  z  tamtą  decyzją  stary  szpital  potrzebuje  jakiegoś 

dofinansowania na remonty itp.? 



17

Pan  Przemysław  Dawid  odpowiedział,  że  wczoraj  odbyło  się  spotkanie 

ordynatorów Szpitala z Panem Burmistrzem i Starostą. Jeśli chodzi o przepisy 

mówią  one,  że  do  30  czerwca  2012  roku  wszystkie  oddziały,  które  są 

dopuszczono  warunkowo  muszą  spełnić  wszystkie  postawione  warunki, 

rozbudowy  i  przebudowy  tych  oddziałów.  Pierwszą  obligatoryjną  datą  jest 

czerwiec  przyszłego  roku,  są  również  oddziały  dopuszczone  warunkowo  do 

roku  2016.  W takiej  sytuacji  znajduje  się  większość  szpitali  w  Polsce.  Nie 

wystarczy mieć pomieszczenie i łóżko, aby prowadzić oddział, aby można było 

dalej  funkcjonować potrzebny jest  remont kapitalny na ulicy Szpitalnej,  albo 

zgodnie z wizją budowa bloku operacyjnego na ulicy Chopina i przeniesienie 

bloku z ulicy Szpitalnej.  Faktycznie  nieprzyznana  kwota 30.000.000zł  gdyby 

zostało  przekazane  inwestycja  zostałaby  zakończona.  Jest  plan  Powiatu,  aby 

mimo wszystko taki blok operacyjny prawdopodobnie z oddziałem dziecięcym 

powstał,  trwają  poszukiwania  środków.  Przeniesienie  ze  szpitalnej  na  ulicę 

Chopina i połączenie z Centrum Rehabilitacji, a na ulicy Szpitalnej poszerzyć 

działalność  oddziału  psychosomatycznego  o  oddziały  psychiatryczne,  plus 

oddziały dzienne, pielęgnacyjno - opiekuńcze. Taki oddział funkcjonuje i z ulicy 

Chopina  został  przeniesiony na  ulicę  Szpitalną  i  gdyby była  wola  Funduszu 

mogłaby zostać zwiększona ilość łóżek, po to, aby na tym zarobić. Od trzech lat 

trwają rozmowy, że świadczenie pielęgnacyjno opiekuńcze jest niedoszacowane, 

rośnie ilość osób które wymagają opieki.  Jeśli  chodzi o koszt  budowy bloku 

operacyjnego to koszt pomiędzy 15.000.000 – 20.000.000zł. Podkreślił, że sam 

blok  nie  jest  tylko  pomysłem  na  życie,  przy  bloku  operacyjnym  powstaje 

oddział intensywnej terapii, obecny jest dopuszczony warunkowo, w związku z 

czym  jest  niższa  wynegocjowana  stawka.  Przy  bloku  powstanie  również 

laboratorium, będzie cała diagnostyka, wspomniany oddział intensywnej terapii, 

sala wybudzeń plus oddział pediatryczny, całość ma stanowić kompleks, przez 

co obniżone zostaną koszty funkcjonowania.          



Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że z wypowiedzi dyrektora wynika, że Gmina Karlino nie była zainteresowana 

przystąpieniem  do  Spółki,  uczestniczył  w  spotkaniu  dotyczącym tej  sprawy 

i wie, iż Burmistrz nigdy tego nie powiedział. Przedstawione dane wspólnie ze 

Starostą i Wicestarostą nie były przekonujące, nie było żadnego biznesplanu, nie 

było żadnych zagrożeń, obecnie Pan Dyrektor potwierdził,  że przekształcanie 

Szpitala w Spółkę nie jest panaceum na uzdrowienie szpitali. Chodziło głównie 

o zdiagnozowanie jakie ryzyko się  z tym wiąże i  na jakich zasadach Gmina 

Karlino miałaby przystąpić do takiej spółki.  

Pan  Dawid  podkreślił,  że  w  następnym  dniu  ukazał  się  artykuł  w  którym 

Burmistrz wypowiedział się negatywnie na temat spółki.  

Pan  Waldemar  Miśko  powiedział,  że  nie  wszystkie  informacje  podawane 

w mediach są prawdziwe, wraz z Przewodniczącym Rady poprosili o dodatkowe 

informacje, których nie otrzymaliśmy. Nie należy jednak wypracowywać swoich 

opinii na podstawie informacji w mediach. 

Pan  Dawid  zapytał,  czy  oznacza  to,  iż  Gmina  Karlino  zainteresowana  jest 

dalszą  współpracą  ze  Szpitalem  i  rozmowy  o  powstaniu  Spółki  złożonej 

z samorządów?

Pan  Miśko  odpowiedział,  że  jest  otwarty  na  wszelkie  rozmowy w  oparciu 

o wiarygodne dane finansowe.

Pan  Marek  Anusz  Radny  Rady  Powiatu  Białogardzkiego  powiedział,  że 

uciekł  ze  Szpitala  dochód  z  działu  Pogotowie,  przegrany  został  przetarg  na 

świadczenie usług, wygrał Oddział Ratownictwa Medycznego ze Szczecina, jak 

wygląda  sytuacja  obecnie  w  części  pozostałej  w  Białogardzie  i  ilu  jest 

zatrudnionych lekarzy? 

Pan Przemysław Dawid Dyrektor Szpitala Powiatowego w Białogardzie jeśli 
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chodzi  o  usługi  w zakresie  Pogotowia,  środki  na  utrzymanie  pochodziły  od 

Wojewody. NFZ rozpisywał konkurs w imieniu Wojewody, a przekazane środki 

były pieniędzmi znaczonymi, co oznacza, że nie można było ich przeznaczyć na 

inną  działalność  niż  działalność  w pogotowiu,  szczegółowo określano  na  co 

mogą być wydane te pieniądze, głównie można było doinwestować w sprzęt. 

Jeśli  chodzi  o  dochód dla  Szpitala,  to  w momencie  kiedy nie  wykorzystano 

środków w ciągu roku, należało je zwrócić do Wojewody, więc mówienie, że był 

to wielki dochód dla Szpitala nie jest prawdą. Dotychczas była taka praktyka, że 

szpitale, które prowadziły pogotowie wydawały pieniądze w różny sposób, ale 

od  roku  bieżącego  Wojewoda  podkreślił,  że  już  tej  praktyki  tolerować  nie 

będzie.  W  roku  ubiegłym  Szpital  w  Białogardzie  wydał  230.000zł  z 

przyznanych środków na inne cele i była groźba, że będą one musiały zostać 

zwrócone.  W  roku  bieżącym  większość  działalności  dotyczącej  działalności 

pogotowia ma przejść w jedne ręce, czyli ręce Stacji Ratownictwa ze Szczecina. 

Szpital  przystąpił  do  konkursu,  chociaż  nie  miał  szans  na  wygraną  przy 

warunkach konkursu, nie ma szans na wygranie ze stacją, które trzy lata pod 

rząd dostaje po szesnaście nowych karetek po pół miliona każda, kiedy Szpitala 

w Białogardzie  nie stać na kupno jednej,  pomijając kwestie sprzętu,  również 

sprzętu komputerowego do karetek przed wystartowaniem do konkursu. Dodał, 

że według niego dobrze, iż Pogotowie jest w jednym ręku, dofinansowana jest 

stacja,  która pełni swoją rolę,  są wyspecjalizowane jednostki,  doposażone, te 

same osoby które pracowały zostały zatrudnione w Białogardzie, a więc znają 

teren,  nie  stało  się  źle.  Pod  koniec  działalności  około  25.000zł  miesięcznie 

pozostawało  z  działalności  Pogotowia,  była  potrzeba  zatrudnienia  jeszcze 

lekarza,  więc  była  obawa,  że  trzeba  będzie  dokładać,  ze  względu  na  to,  co 

należy  zakupić,  czyli  ubrania,  sprzęt,  temat  narastających  potrzeb,  a  brak 

wzrostu  pieniędzy.  Nie  udało  się  wygrać,  ale  szkody  dla  pacjentów nie  ma 

żadnej.    



Ad. 7

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  przedstawił 

informację  na  temat  oświadczeń  majątkowych  Radnych   Rady  Miejskiej 

w Karlinie. (załączono do protokołu) 

Pani  Danuta  Piwowarczyk  Sekretarz  Urzędu  Miejskiego  w  Karlinie 

przedstawiła informację na temat oświadczeń majątkowych za 2010 rok  osób 

zobowiązanych do ich złożenia Burmistrzowi Karlina (informacja załączona do 

protokołu).

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

kilka dni temu na BIP nie były zamieszczone jeszcze oświadczenia majątkowe 

radnych. W jego oświadczeniu Przewodniczący wykazał różnicę między tym co 

zostało  złożone  w  Urzędzie  Skarbowym,  a  tym  co  jest  zapisane  w  akcie 

notarialnym, to nie musi robić korekty, tylko zmianę w Urzędzie Skarbowym? 

Następnie zwrócił  się z pytaniem do Pani Plichta – Lessnau, która wykazała 

dochody męża tylko działalności – prowadzenie biura rachunkowego, a jej mąż 

pracował jako wychowawca na koloni w czasie wakacji i dochód z tego tytułu 

nie został wykazany, czy to jest błąd, pomyłka, czy jest to sytuacja taka, jaka 

miała  miejsce  przy  imprezach  letnich,  że  na  kogo  innego  były  wystawiane 

rachunki, a ktoś inny wykonywał pracę.     

Pan Piotr Gwóźdź na pytanie dotyczące różnicy w powierzchni działki, nie on 

dysponował danymi tylko urzędnik z Urzędu Skarbowego na podstawie aktu 

notarialnego  i  to  on  wykazał  nieścisłość.  Nie  trzeba  teraz  tego  nigdzie 

prostować, zrobi to przy następnym oświadczeniu majątkowym i dodał, że nie 

oczekuje sprostowania od Pana Piłkowskiego. 

Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie  nie 
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udzieliła  odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  złożonego  oświadczenia 

majątkowego.

Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że jeśli Pan Piłkowski chciałby uzyskać jakieś 

informacje powinien się zgłosić do Urzędu Skarbowego, jeśli  uważa, że ktoś 

zataił prawdę.

Pan Piłkowski wyjaśnił, że pytanie zadał, ponieważ mogło się zdarzyć, że ktoś 

się pomylił lub zapomniał wpisać. 

Ad. 8

Pani  Teresa  Plichta  –  Lessnau  Dyrektor  Zakładu  Oświaty  w  Karlinie 

wyjaśniła,  że organ wykonawczy musi złożyć do końca października radnym 

informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2010/2011 

(informacje  w  wersji  papierowej  załączono  do  protokołu)  przedstawiona 

zostanie  prezentacja  multimedialna  i  dyrektorzy  poszczególnych  szkół 

przedstawią informację na temat szkół którymi kierują. 

Pani Beata Pawlik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie  przedstawiła 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 w Szkole 

Podstawowej w Karlinie.

Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie  przedstawiła 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 w Szkole 

Podstawowej w Karwinie.

Pani  Małgorzata  Kolicka  –  Gładysz  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej 

w Daszewie  przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za 

trok 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Daszewie.



Pan  Andrzej  Maciejewski  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Karścinie 

przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 

w Szkole Podstawowej w Karścinie.

Pan  Zbigniew  Pawlik  Dyrektor  Gimnazjum  w  Karlinie  przedstawił 

informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  trok  2010/2011 

w  Gimnazjum  w  Karlinie.  Dodał,  że  ponieważ  nie  mógł  być  obecny  na 

czerwcowej sesji, chciałby wypowiedzieć się na temat wyników z egzaminów 

gimnazjalnych.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że udzieli głosu na ten temat Panu Pawlik i dodał, że w dniu dzisiejszym bierze 

udział  w zjeździe  Przewodniczących  Rad  Gmin  i  Powiatów i  będzie  musiał 

opuścić  salę,  w  związku  z  czym  przekazał  prowadzenie  obrad 

Wiceprzewodniczącemu Panu Sławomirowi  Kaczmarkowi.  

Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Gimnazjum w Karlinie  powiedział, że pięć 

klas  uczestniczyło  w  egzaminie,  kiedy  porównuje  się  wyniki  Gimnazjum 

w Karlinie  w  części  humanistycznej  i  matematycznej  wyniki  trzech  klas  są 

poniżej średniej od 13 – 15 punktów, natomiast dwie klasy świadczą o tym, że 

można osiągnąć dobre wyniki, jedna z klas 24,6 pkt, a 3b 27,34 średnio to jest 

wynik  powyżej  średniej  powiatu,  województwa.  Bardzo  trudno  jest  oceniać 

szkoły,  nauczyciele  są  wykształceni,  mają  doświadczenie,  ale  to  nie  tylko 

nauczyciele kształtują wyniki egzaminów. Nauczyciele osiągnięcia mają. Efekty 

uzyskiwane można porównać do budowy domu, muszą być fundamenty, ściany, 

fachowcy i  plan,  z dziećmi jest  podobnie.  Jeśli  będzie materiał,  czyli  dzieci, 

będą wyniki, jeśli nauczycieli, to fachowców, itd. Materiał jest bardzo ważny, 

każdy następny rocznik  jest  inny.  Dwa – trzy  lata  temu wyniki  były  lepsze, 

dlaczego tak kiepski jest wynik w Gimnazjum? 28 uczniów jest z roczników 

starszych,  to  tak  jakby  jedna  klasa,  21  to  uczniowie  z  orzeczeniami,  to  jak 
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następna klasa i 20 nie realizuje obowiązku szkolnego, w tym 3 wcale. Dodał, że 

również  rodzice  nie  spełniają  się  w  swojej  roli,  nie  angażują  się  w  sprawy 

szkoły, bardzo często rodzice mają problemy materialne, dla nich nie jest ważny 

egzamin gimnazjalny,  chcą,  aby dzieci  zdobyły zawód,  są rodziny gdzie jest 

rodzina  niepełna,  jest  tylko  jeden  rodzic  lub  jeden  jest  bezrobotny, 

sześćdziesięciu  rodziców  dwustu  sześćdziesięciu  uczniów  jest  bezrobotnych, 

zdarzają się domy w których mieszka w dwóch pokojach, w jednym mężczyzna 

bo jest separacja, w drugim pokoju dwie kobiety, po dwoje dzieci,  sześć osób, 

trudno się spodziewać, by uczeń w takim miejscu osiągał wyniki. Od dziesięciu 

lat pięciokrotnie zmieniono system oceniania wyników z egzaminów. Kolejną 

kwestią jest możliwość wykorzystania tej wiedzy w życiu. Egzaminy w chwili 

obecnej tracą rangę. Dodał, że ma nadzieję, iż następne wyniki będą lepsze, ale 

z pełną świadomością, że może się to nie udać.       

Pani  Anna  Grodek  Dyrektor  Przedszkola  Miejskiego  w  Karlinie 

przedstawiła  informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  trok 

2010/2011 w Przedszkolu Miejskim w Karlinie.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie ile osób pracuje 

obecnie w szkole w Karwinie, czy zostały zatrudnione nowe osoby, bo na siłę 

tworzy się dla nich klasy integracyjne.  Pierwsze pytanie było konkretne, co się 

zmieniło w kadrze, przedstawiono informację ile osób pracowało, pytanie ile 

osób pracuje teraz, w większości szkół to się nie zmieniło, a w Karwinie na siłę 

się tworzy klasy specjalne w budynku, który nie jest przystosowany do realizacji 

tego zadania. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Kaczmarek poprosił o sprecyzowanie pytań, 

bo radny ma możliwość zadawania pytań, a informacje powinny być w innym 

punkcie. 



Pan  Bogdan  Piłkowski przedstawił  trzy  zdjęcia  na  których  znajdowało  się 

dzikie wysypisko śmieci przy szkole w Karwinie, zwrócił się z pytaniem, czy 

jest ono uprzątnięte. Zdjęcie zrobiono 1 września, dwa tygodnie później śmieci 

były dalej, pod koniec września śmieci dalej są. Trzecie zdjęcie to zsyp na opał 

dla  Szkoły  Podstawowej  w  Karwinie  przy  budynku  szkoły,  zabezpieczony 

jakimś starym dywanem, czy to zostało naprawione, zlikwidowane? Dlaczego 

do  szkoły  w  której  mają  być  dzieci  niepełnosprawne  nie  są  przystosowane 

łazienki,  brak  jest  ciepłej  wody.  W  sprawozdaniu  przedstawianym  przez 

wakacjami Pani Dyrektor napisała, że będzie to zrobione w czasie wakacji, nie 

było pieniędzy, mogło brakować, nie zostało wykonane, ale dlaczego się otwiera 

klasy integracyjne w budynku, który nie jest do tego przygotowany. Kto został 

nowoprzyjęty, bo z posiadanej wiedzy były to dzieci, rodzina osób pełniących 

ważne funkcje w jednostkach organizacyjnych Gminy, prawdopodobnie synowa 

Pani Teresy Plichta – Lessnau oraz córka Pani Wysockiej – Chudziak, czy mają 

one potrzebne kwalifikacje, czy nie. 

Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie poprosiła, aby 

nie  posądzano  jej  o  nepotyzm,  osoby  zatrudnione  w  Szkole  Podstawowej 

w Karwinie mają pełne przygotowanie, jeśli chodzi o odpowiedź na pozostałe 

pytanie, zostaną one udzielona na piśmie. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie  stwierdziła, 

że  z  przedstawionych  informacji  dotyczących  szkół  nabrała  przekonania,  że 

szkołą  sportową  w  Gminie  jest  Szkoła  w  Karścinie,  która  ma  osiągnięcia 

sportowe, natomiast Pan Dyrektor Gimnazjum w dwóch zdaniach przedstawił 

w swojej informacji osiągnięcia sportowe. Czy nie warto byłoby się pochwalić 

osiągnięciami  sportowymi  swoich  uczniów,  jeżeli  mają  one  poważne 

osiągnięcia?   

Pan  Zbigniew  Pawlik  Dyrektor  Gimnazjum  w  Karlinie  powiedział,  że 
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z  szacunku  do  radnych  nie  zawierał  takich  danych  w  swojej  informacji, 

ponieważ w maju,  na  sesji  o  sporcie  to  już  było  omawiane,  nie  powielałem 

informacji z jednej do drugiej. 

Pani  Tamara  Korzeniowska  powiedziała,  że  uczniowie  Gimnazjum 

brali  udział  w  Indywidualnych  Wojewódzkich  Mistrzostwach  w  Lekkiej 

Atletyce  i jeden z uczniów zajął III w skoku w dal, a jedna uczennica zajęła III 

miejsce w biegu na 1000m, może dyrektor o tym nie wie. Dodała, że chodzi 

o to, że jeśli uczniowie maja osiągnięcia, to należy ich chwalić. Pan Dyrektor 

nie ceni wyników.  

Pan  Zbigniew  Pawlik  stwierdził,  że  nie  są  ważne  nazwiska,  są  ważne 

osiągnięcia.  Nie umniejsza osiągnięciom, na szczeblu powiatowym są wyniki 

finalistów, laureatów. Karścino jest małą szkołą, a w Gimnazjum jest piętnaście 

oddziałów,  za  każdym  razem,  kiedy  uczeń  osiąga  jakiś  dobry  wynik  jest 

wyczytywane  nazwisko,  uczniowie  są  chwaleni,  bo  to  też  jest  jedna 

z motywacji. 

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział, że nie ma szablonu na przygotowanie informacji, ale na przyszłość 

informacje składane przez poszczególne szkoły mogłyby być ujednolicone. 

Radny  Rady  Miejskiej  Pan  Piłkowski powiedział,  że  chciałby,  aby  Pani 

Dyrektor odpowiedziała mu na pytanie ile osób zostało przyjętych, jakie mają 

przygotowanie,  czy  są  to  nauczyciele  mianowani,  stażyści,  kontraktowi,  czy 

mają pełne wykształcenie, skończone studia, czy jeszcze się uczą?

Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie odpowiedziała, 

że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  



Ad. 9a

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 

2011  rok.  Po  dokonanych  zmianach  plan  budżetu  zamknie  się  dochodami 

w wysokości  46.674.451,68zł,  wydatkami w wysokości  47.771.041,92zł  oraz 

deficytem w wysokości 1.096.590,24zł.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

1  wstrzymał  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  uchwała  Nr  XIV/121/11 

została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 9b

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 

13 radnych, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

W wyniku jawnego uchwała Nr XIV/122/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 9c

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  nabycia  prawa  użytkowania 
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wieczystego  przez  Gminę  Karlino  w  postępowaniu  egzekucyjnym 

prowadzonym  przez  Komornika  Sądowego,  przy  Sądzie  Rejonowym 

w  Białogardzie,  Waldemara  Matuszak,  należącego  do  Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno  –  Handlowo  –  Usługowego  „ZALEX”  Sp.  z  o.o.  prawa 

użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej 

w ewidencji  gruntów jako działka  numer 38/1 o pow. 0,1237 ha, położonej 

w obr. 003 m. Karlino przy ul. Moniuszki, będącej  własnością Skarbu Państwa. 

Uchwała Nr XIV/123/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Ad. 9d

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 28 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, których przedmiotem są 

te same nieruchomości, dotychczas dzierżawione na podstawie umów zawartych 

na czas oznaczony do 3 lat.

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

W wyniku jawnego  i  jednomyślnego głosowania  uchwała  Nr XIV/124/11 

została podjęta. 

Ad. 9e

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 



przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zbycie  w  drodze  przetargu 

nieruchomości zabudowanej  położonej na terenie miasta Karlino – obręb 005, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 76/5 o powierzchni  0,0052 ha. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

Uchwała Nr XIV/125/11 została podjęta przez radnych w wyniku jawnego 

i jednomyślnego głosowania. 

Ad. 10

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem jaki był powód nieobecności Burmistrza na ostatniej sesji, czy był na 

urlopie  w  związku  z  kampanią  wyborczą,  bo  nikt  nie  potrafił  udzielić 

odpowiedzi. Następne pytanie skierował do Burmistrza i Pani Kogut, dlaczego 

podania  o  dofinansowanie  wypoczynku  letniego  dzieci  są  przechowywane 

w zamrażarce przez Panią Grażynę Kogut. Chodzi o przekazanie pieniędzy dla 

dzieci z Mierzyna, było to zgłaszane w lutym przez proboszcza, a w sierpniu 

pięć  minut  przed  sesją  radni  otrzymują  to  jako  dodatkowy  punkt.  Następne 

pytanie  do  Burmistrza  i  Przewodniczącego  Rady,  dlaczego  posiadając 

informacje  o  nieprawidłowościach funkcjonowania  targowiska nic  nie  zrobili 

w tym temacie. Pierwsza oficjalna informacja jaka jest w protokółach sesji jest 

31  maj,  strona  21.  Tam  się  zaczęły  przedstawione  przez  niego  informacje, 

a  padały  sugestie,  że  jako  osoba  nieuczciwa  doszukuje  się  on  wszędzie 

nieuczciwości. Nic przez pięć miesięcy się nie zrobiło, a przygotowany przez 

niego projekt uchwały został odrzucony. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy 

są już jakieś informacje na temat nowych stawek za wodę, żeby nie było sytuacji 

skandalicznej jaka miała miejsce w tamtym roku, że pięć minut przed sesja radni 

dowiadują się, że takie mają być stawki, jeżeli nie to trzeba będzie płacić około 

20zł  za  1m3  wody  i  ścieków.  Z  tego  co  mówił  Burmistrz  Lewandowski 
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w grudniu wynikało, że takie informacje przychodzą już w październiku. Byłoby 

warto pomyśleć, czy nie zaprosić Pani Przychodni, aby można było się z tym 

zapoznać i poszukać pieniędzy na to, żeby woda nie podrożała, a jeśli byłaby 

możliwość, to nawet obniżyć cenę wody, co będzie z korzyścią dla wszystkich 

mieszkańców naszej Gminy.                          

Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że 

pytanie  powinno  być  skierowane  do  Starosty,  ale  ponieważ  jest  nieobecny 

zapytała  na  kiedy  zaplanowane  jest  zakończenie  realizacji  remontu  ulic 

Kościuszki i Wojska Polskiego oraz czy można w jakiś sposób zmobilizować 

firmę do poprawienia porządku na tej ulicy, ponieważ obecnie cała ulica jest 

rozkopana. Zapytała również, czy nie można byłoby udostępnić parkingu przy 

budynku  na  ulicy  Szymanowskiego  17  dla  wszystkich  mieszkańców,  na 

przykład po godzinie 16-tej do 7-ej rano? 

Ad. 11

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  do  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  Pani  Tamary,  co  robi 

w  tym  względzie,  że  Przewodniczący  Rady  nie  poinformował  radnych 

o nieprawidłowościach wykazanych przez RIO w protokóle który ukazał się po 

podjęciu przez Radę uchwały o absolutorium. Powiedział, że uważa, iż te rzeczy 

które tam były zostały ukryte, nieprzedstawione radnym w odpowiednim czasie. 

Następne  pytanie  również  do  Przewodniczącej,  na  poprzednim  posiedzeniu 

komisji  Rewizyjnej,  kiedy  wróciła  przekazała  informację  o  tym,  że  któryś 

z  urzędników twierdzi,  że  zostały  przez  niego wyniesione  jakieś  dokumenty 

oryginalne i że ma je nadal w swoim posiadaniu. Jest to pomówienie ze strony 

urzędników i będzie chciał wystąpić na drogę sądową w stosunku do tych osób, 

które to stwierdziły. Poprosił też o informację Burmistrza, czy w dniu Święta 

Zmarłych tradycyjnie  będzie  otwarty  parking  przy  Straży  Miejskiej,  aby  był 



przejazd i możliwość lepszej organizacji ruchu i dodatkowe miejsca parkingowe 

dla tych którzy przyjeżdżają na cmentarz. Dawniej samochodu stawiane były na 

ulicy Kościuszki, która jest rozkopana co powoduje ograniczenia.    

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie  zaprosił wszystkich do 

uczestnictwa we Mszy Świętej w Mierzynie, która odbędzie się 23 października 

br.  o godzinie 1030.  Msza odbędzie się  w intencji  radnych,  sponsorów dzieci 

z Mierzyna, którzy przekazali pewna sumę pieniędzy.    

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  poinformowała,  że 

otrzymała dokument z dnia 2 października br. Regionalnej Izby Obrachunkowej 

odnośnie zmian w funduszu sołeckim i zgodnie z jego treścią zmian w funduszu 

można dokonywać tylko w ramach zadań, które zostały zgłoszone na następny 

rok  kalendarzowy  do  dnia  30  września  roku  poprzedniego,  nie  można 

wprowadzać nowych zadań,  tylko przesunięcia między zadaniami.  Określono 

również na jaki cel te pieniądze nie powinny być przekazane, a na jakie mogą 

być wydane. Podkreślono również, że jeśli wydawane są na jakieś cele, to nie 

mogą być to zadania na gruntach niebędących własnością Gminy. Dodała, że do 

końca września zostały złożone wnioski,  a jeśli ktoś tego nie zrobił nie będą 

mogły być realizowane zadania w ramach tego funduszu.      

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy będzie 

sprostowanie  w  ,,Wieściach  Karlińskich”,  bo  informacje  zamieszczone 

w ,,Głosie Koszalińskim” są nieprawdziwe, że ktoś płaci jakieś kary za to, że 

radni nie uchwalili budżetu i nie zatrudniono trenerów. Poprosił o sprostowanie 

i pisanie prawdy, a nie rzeczy niesprawdzonych i nieprawdziwych.    

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  informację  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  na 

temat  szkolenia  jakie  będzie  przeprowadzone  (przedstawił  treść  pisma) 

i poprosił o zgłoszenie się dwóch osób chętnych do uczestnictwa.   

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 
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odpowiedziała  Panu Piłkowskiemu na pytanie dotyczące protokołu z kontroli 

przeprowadzonej  w  Urzędzie  przez  RIO  i  przypomniała,  że  na  posiedzeniu 

Komisji  Rewizyjnej  ustalono,  że  zostanie  wystosowane  pismo  do  RIO 

z zapytaniem, kto w takim względzie powinien odpowiedzieć za to, że nie został 

on przekazany radnym. Jeśli chodzi o drugą kwestię, wyjaśniła, że otrzymała 

informację od Pana Burmistrza i  Pani Sekretarz,  nie o tym, że zaginął  jeden 

z  dokumentów,  ale,  że  był  wyniesiony  oryginalny  dokument  z  jednej 

z kontrolowanych imprez. Powiedziała, że nie wie jak się do tego ustosunkować, 

kiedy otrzymała tę informację powiedziała, że to przekaże na komisji i tak też 

zrobiła,  ale  nie  potrafi  stwierdzić  tego,  kto  to  zrobił,  tego nie  wiadomo,  nie 

wiadomo nawet  w jakim to się  mogło zdarzyć  momencie,  ale na pewno nie 

wówczas kiedy ona uczestniczyła w kontroli.         

Pan  Bogdan  Piłkowski  podkreślił,  że  dokumenty  do  kontroli  były 

przedstawiane jako cały zbiór i nie zabrał on ze zbioru żadnych dokumentów. 

Pani Tamara Korzeniowska  dodała, że nie było sytuacji,  aby Pan Piłkowski 

był sam w trakcie przeprowadzania kontroli. 

Radny Rady Miejskiej Pan Piłkowski powiedział, że zdarzyło się, że był sam 

z dokumentami.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

podkreślił, że nie jest to punkt na dyskusję, Pani Korzeniowska odpowiada na 

zadane  pytania.  Dyskusja  na  ten  temat  powinna  się  odbyć  na  posiedzeniu 

komisji rewizyjnej, na sesji powinna paść konkretna odpowiedź. 

Radna Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że to co miała do powiedzenia 

w tej sprawie już powiedziała.

Ad. 12

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  powiedział,  że  wielokrotnie  już 

wyjaśniał,  iż  parking  przy  ulicy  Szymanowskiego  17  przeznaczony  jest  dla 



instytucji publicznych, nie jest to parking ogólnie i powszechnie dostępny, ze 

względu na to, że nie jest on użytkowany tylko w godzinach od 700-1500,  ale 

również w godzinach popołudniowych i wieczornych, nie może być publicznie 

udostępniony. Dodał, że w odległości 50 do 100 metrów jest duży, oświetlony 

parking  do  dyspozycji  wszystkich  mieszkańców,  nawet  monitorowany, 

ponieważ kamery na boisku obejmują również swym zasięgiem teren parkingu. 

Na  dzień  1  listopada  parking  zostanie  oczywiście  udostępniony,  ale  jest  to 

wyjątkowa sytuacja, dodatkowo zostanie udostępnione boczne boisko przy ulicy 

Kościuszki,  zostanie  otwarta  brama,  odpowiednie  służby  będą  kierować 

kierowców. Dodał, że na pozostałe pytania Pana Piłkowskiego nie dziś odpowie 

i dodał, że jeśli pytania będą zadawane w takiej konwencji jak robią to wszyscy, 

czyli  wstanie  w  trakcie  ich  zadawania,  wtedy  odpowiedź  będzie  udzielana 

natychmiast, jeśli nie to poprosił o składanie pytań i wówczas na piśmie w trybie 

ustawowym na piśmie zostanie udzielona odpowiedź.     

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział, że Pan Woś i Pani Sekretarz oskarżyli go 

o zabranie dokumentu.

Pan  Kaczmarek  przypomniał,  że  jest  to  punkt  w  którym  udzielane  są 

odpowiedzi przez Burmistrza.

Pan Bogdan Piłkowski  stwierdził, że pytania skierowane do Burmistrza będą 

zapisane w protokóle można je przeczytać i na nie odpowiedzieć. Dodał też, że 

ma  pytanie  do  Pana  Burmistrza  Wosia,  ponieważ  Pani  Korzeniowska 

stwierdziła,  że  to  on  go  o  to  posądził.  Na  jakiej  podstawie,  Burmistrz  Woś 

i Pani Sekretarz?                      

Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział  Panu  Piłkowskiemu,  aby  również  na 

piśmie kierował pytania do Pana Wosia, dodał, że nie usłyszał przytoczonych 

słów w wypowiedzi Pani Korzeniowskiej. Poruszył też temat  pytania zadanego 

w trakcie komisji przez Panią Korzeniowską dotyczącego wniosku Parafii, Pan 
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Gago poinformował  o  mszy dziękczynnej  jaka  jest  zaplanowana,  w związku 

z  czym  Burmistrz  poprosił  o  informację,  kto  przekazał  środki  na  ten 

wypoczynek?

Pani  Korzeniowska odpowiedziała,  że  środki  zostały  przekazane  przez 

radnych.     

Pan  Marek  Lewandowski  Radny  Rady  Powiatu  Białogardzkiego 

poinformował obecnych, że na dzień 28 października planowana jest sesja Rady 

Powiatu,  wówczas  uwagi  Pani  Piskorek  dotyczące  remontów  dróg  zostaną 

przekazane. 

Ad.12

Po  wyczerpaniu  się  porządku  obrad  sesji  Wiceprzewodniczący  Rady 

Miejskiej  w Karlinie Pan Sławomir Kaczmarek podziękował za przybycie 

i  udział  radnym  oraz  zaproszonym  gościom  i  o  godzinie  1300 dokonał 

zamknięcia XIV  sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:

Ilona Pyrtek-Safaryn
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	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady odpowiedział, że dokładniej na ten temat wypowie się radca prawny, ale są punkty, które mówią, iż Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji, nad merytorycznymi odpowiedziami, nad porządkiem, itd. i to wynika z tych punktów. Poprosił o wypowiedź radcę prawnego, czy są tu jakieś ograniczenia pracy radnych?
	Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedział, że o ile dobrze zrozumiał Przewodniczącego Rady to udziela on głosu w danym zakresie w czasie 5 minut, a nie całościową. Nie jest to wbrew przepisom, w ustawie i statucie jest napisane, że ,,Przewodniczący prowadzi obrady Rady” i to jak przewodniczący komponuje kwestie wypowiedzi w danej dziedzinie, tak ona powinna wyglądać, żeby nie przedłużać i nie wchodzić                 w jakieś dyskusje, które często mogą nie mieć nic wspólnego z porządkiem obrad. Nie można powoływać się, że jest to niezgodne z przepisami. Jest to zgodne, ponieważ Przewodniczący decyduje na jaki czas udzielić głosu radnym, niezależnie od sympatii, wszyscy mają taki sam określony czas na wypowiedź  w wąskim zakresie. Takie zasady obowiązują w polskim parlamencie, Kiedy Marszałek Sejmu lub Senatu określa czas wypowiedzi w poszczególnych tematach, to jest per analogiam.      
	Pan Piotr Gwóźdź przypomniał, że wspominał, iż jeśli będzie to uzasadnione              i wypowiedź nie zostanie zakończona, wówczas nie zostanie ona przerwana, ale musi być podana jakaś granica czasowa. Przeszłość wskazywała, że wypowiedzi były za długie i odbiegały od tematu. 
	Ad. 3 i 4
	Pan Tomasz Rusiecki Dyrektor Regionu Karlino Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce powiedział, że ponieważ Wioska pojawiła się pierwsza w Gminie jako instytucja, od niej rozpocznie się przedstawianie informacji, a następnie zostanie ona uzupełniona informacjami na temat nowych działań Stowarzyszenia.    
	Pan Krzysztof Bilicki Dyrektor Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie  przedstawił obecnym prezentację multimedialną i informację na temat działalności Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie (informacja załączona do protokołu).
	Pan Tomasz Rusiecki również przedstawił prezentację multimedialną oraz informację na temat Regionu Karlino Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce                   w Polsce (informacja załączona do protokołu).
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że jednocześnie omówione informacje wynikające z 3 i 4 punktu porządku obrad, które dotyczyły Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie oraz  Regionu Karlino Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że już  na posiedzeniu komisji budżetowej zwrócił się z pytaniem do Pana Rusieckiego i udzielona odpowiedź była wystarczająca, że samochód służbowy może być wykorzystywany na potrzeby rodziny pracownika, ale chciałby dowiedzieć się jak jest rozliczane paliwo jeżeli korzysta rodzina Pana Rusieckiego, czy Pan Rusiecki płaci? Bo jeśli nie płaci, to powinien to wykazać w oświadczeniu jako dochód. Zgodnie z wiedzą posiadaną ze szkolenia uważa, że należałoby to traktować jako korzyść materialną.  
	Pan Tomasz Rusiecki wyjaśnił obecnym, że od początku, od kiedy pracuje                w jednostce, wraz z zawarciem umowy jest informacja, że samochód służbowy jest do wydatku prywatnego, odbywa się to tak, że pracownik wlewa paliwo               z własnego budżetu domowego i jest to rozliczane na podstawie kilometrów. Obecnie wdrażane są procedury zmieniające o czym informował na spotkaniu poniedziałkowym, jeśli to się zmieni, na pewno samochód zostanie przez niego zakupiony. Dodał, że cieszy go troska Pana Piłkowskiego o Stowarzyszenie i ma nadzieję, że wesprze je on swoimi możliwościami finansowymi.     
	Pan Bogdan Piłkowski podziękował za wyjaśnienie i dodał, że nie jest w stanie wesprzeć Stowarzyszenia po spaleniu jego samochodu w drugim pożarze, jaki miał miejsce w ciągu miesiąca, ponieważ ma kłopoty finansowe. 
	Ad. 5
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie za okres od stycznia do września 2011 roku i dodatkowo sprawozdanie z realizacji projektu „Rodzina Razem” (obie informacje załączono do protokołu). 
	Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Gwóźdź powiedział, że na jednym z dyżurów zgłosiła się interesantka, która dostarczyła kserokopie odmowy przyznania decyzji zasiłków i stypendium socjalnego, było one uzasadnione, że przekroczone zostało kryterium dochodowe. Pani ta nie zgadzała się z odmową z powodu przekroczenia kryterium o kilka złotych.                 Z informacji uzyskanej od pracownika MGOPS Pani Wysockiej wynika, że zgodnie z przepisami nie ma innej możliwości. Usłyszano sporo argumentów, że osoba, która się zgłasza dostaje decyzję odmowną, bardzo często nie potrafi sobie sama poradzić, co ma zrobić wtedy? Pani która się zgłosiła skarżyła się na to, że nikt jej nie powiedział, co ona może dalej zrobić w takiej sytuacji. W jaki inny sposób można zwrócić się o pieniądze, aby można było normalnie funkcjonować? W sprawozdaniu również jednoznacznie pokazano, że środki                w roku bieżącym na pomoc są niższe niż w roku poprzednim. W roku poprzednim była to kwota ponad 2.000.000zł, w roku bieżącym 1.800.000zł. Na pytanie dlaczego tak jest, Pani Wysocka poinformowała, że ze względu na to, że kryterium dochodowe jest stale w takiej samej wysokości i wiele osób je przekracza dlatego też decyzje o przyznaniu zasiłków są odmowne dlatego tych pieniędzy jest więcej. Mówiła też o formie zasiłków celowych, które mogą być przyznawane dwa razy w roku, ale tylko na określone potrzeby, stąd pytanie czy jest taka praktyka w Ośrodku Pomocy Społecznej, że osoby które otrzymują decyzje odmowne mają jakąś instrukcję, wskazówkę, co mogą jeszcze zrobić?    
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że każda decyzja jest podjęta jest po bardzo szczegółowym wywiadzie środowiskowym rodzinnym, jest rzeczywiście kryterium dochodowe, którego należy się ściśle trzymać. Nie jest tak, że pracownik społeczny może lub nie przyznać zasiłek. Jest to bardzo ściśle określone. Podopieczni doskonale wiedzą kto ma jakie dochody, pomimo, że jest to przez pracowników trzymane w tajemnicy, ponieważ konsultują się pomiędzy sobą. Gdyby zdarzyło się, że jakaś osoba, które przekracza dochód otrzymałaby pomoc, a inna nie, natychmiast byłaby reakcja. Nieprawda jest, że petent nie otrzymuje informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej, co może zrobić dalej. Obowiązkiem pracowników ośrodka jest liczenie możliwości udzielenia pomocy według dochodu tej osoby, a zajęcia komornicze nie są odliczane. Wszelkie długi, pożyczki nie są odliczane w pomocy społecznej, wliczają się do dochodu. Żadna osoba, która potrzebuje pomocy bez niej nie zostaje.      
	Ad. 6
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że radni otrzymali wiele materiałów na temat ochrony zdrowia. Poinformował, że Pan Marian Paśniewski dzwonił i przepraszał, ale ze względu na pracę nie może być obecny na sesji 
	Pan Przemysław Dawid Dyrektor Szpitala Powiatowego w Białogardzie podziękował za zaproszenie na sesję. Poza informacjami jakie otrzymali radni (załączono do protokołu) dodał, że w Szpitalu w Białogardzie jeśli chodzi                  o sprawy związane z lecznictwem w tym roku były braki w kadrze lekarskiej,           z tego powodu wyłączone zostały trzy oddziały. Panie, które miały rodzić                 w Białogardzie musiały szukać szpitala na zewnątrz, udało się go jednak uruchomić ponownie, znaleziono lekarza neonatologa, pozyskano również pediatrów, oddział funkcjonuje od 28 lutego br. Czyniono staranie, aby szpital odzyskał swoją markę i zaczął normalnie funkcjonować. W maju wymieniony został cały skład na oddziale chirurgicznym, jest zatrudnionych dwóch specjalistów chirurgów, pozyskano jednego z najlepszych naczyniowców               w Województwie, młodego chirurga, który specjalizuje się w chirurgii onkologicznej, dwóch chirurgów z Koszalina. Od 1 października wymieniony został cały skład na oddziale internistycznym, przyszła Pani dr Kawka                       z Kołobrzegu, bardzo dobry kardiolog i internista. Wymieniono już część kadry, trwają zabiegi o anestezjologa, od 1 stycznia będzie pełny skład anestezjologiczny, jest coraz więcej lekarzy, szpital zaczął prawidłowo funkcjonować, jest coraz więcej pytań o pracę w Szpitalu w Białogardzie,  marka szpitala rośnie, jeszcze wiele pracy czeka i na pewno dojdzie do dalszych zmian personalnych. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, szpital funkcjonował              w ten sposób, że jest zadłużenie kilku milionów złotych straty osiągniętej przez ostatnie cztery lata. W tej chwili w stosunku do poprzedniego roku szpital finansowo powoli wychodzi, ale takie działania nie trwają krótko. Po analizie półrocza w stosunku do roku 2010 i 2011 roku, w 2010 za pierwsze półrocze strata około 2.800.000zł, w roku bieżącym strata 1.700.000zł, z czego 600.000zł było za niedziałające oddziały w miesiącach styczniu i lutym, czyli odejmując te środki byłaby to kwota 1.100.000zł, w porównaniu do 2.800.000zł roku poprzedniego. Oznacza to, że udało się oszczędzić pieniądze i znaleźć rezerwy, dodatkowo jest wzrost na kontraktach, na zatrudnionych lekarzach prawie 140.000zł miesięcznie, czyli realnie gdyby porównać dwa lata to jest to 300.000zł straty. Cały czas trwają poszukiwania środków, trwają zmiany, modernizacje, obcinane są koszty wielu działalności szpitala, poszukiwane są inne działalności, które dadzą dochód, chodzi o zbilansowanie Szpitala                       w przyszłym roku, co jest realne. Będzie to uzależnione od zawartych kontraktów, ale jeżeli kontrakt będzie podobny lub trochę wyższy, to nie byłoby większego problemu ze zbilansowaniem w przyszłym roku.   
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     z pytaniem czy Szpital ma jakieś potrzeby finansowe w stosunku do Gminy Karlino? Wcześniej udzielana była pomoc, czy na przyszły rok, kiedy uchwalany będzie budżet, żeby można było już zaplanować, jakoś wspomóc,              z tego szpitala korzystają również mieszkańcy Gminy Karlino.   
	Pan Przemysław Dawid odpowiedział, że w roku bieżącym Gmina wspomogła Szpital sprzętem i do samorządów zwraca się głównie o zakup sprzętu, ze względu na jego wysoką cenę, a bez niego nie da się leczyć, czy diagnozować. Dodał, że również w tym roku wystąpi o pomoc do Gminy Karlino, jest wiele sprzętu, który się już wyeksploatował i trzeba go wymienić. Część została wymieniona na własny koszt. W tej chwili nie można mówić jeszcze                         o konkretnych kwotach, na temat tego na co można liczyć będzie rozmawiał               z Burmistrzem, ponieważ woli zwracać się o coś realnego. Okazało się, że jest potrzeba zakupienia stołu, liczono, że będzie to koszt około 170.000zł, po przetargu okazało się, że jest to koszt ponad 400.000zł, są to kwoty bardzo wysokie. Są braki w sprzęcie zarówno w tym najdrobniejszym, jak też dużym specjalistycznym.     
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino zwróciła się z pytaniem, czy w Centrum Rehabilitacji zatrudniony jest poza dr Plackiem inny specjalista              ds. rehabilitacji i reumatologii?
	Pan Przemysław Dawid odpowiedział, że jest dr Placek i Pani dr która kończy specjalizację, ale nie ma tam problemów kadrowych, doszły jeszcze dwie osoby jeśli chodzi o rehabilitację. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwrócił się z pytaniem, jakie jest zadłużenie na 30 września lub 31 sierpnia i co z mającą powstać spółką? Miało miejsce spotkanie w trakcie którego zachęcano Gminę Karlino do założenia Spółki, następnie w gazecie ukazał się artykuł, że Poseł Strzałkowski uratował Szpital przed prywatyzacją, jakie jest ostateczne rozwiązanie, czy spółka ma powstać, jeśli tak to jaka?   
	Dyrektor Szpitala Powiatowego w Białogardzie Pan Dawid odpowiedział, że rzeczywiście był pomysł Pana Starosty na początku roku dotyczący utworzenia Spółki Powiatu Białogardzkiego i Miasta Białogard, aby przejęte zostały akcje Szpitala. Pomysł upadł, ponieważ zainteresowane było tylko Miasto Białogard            i Tychowo, Karlino nie było zainteresowane. Uczestniczył w spotkaniu Związku Powiatów Polskich tam podawano przykłady spółek, z 27 szpitali w kraju, które zostały przekształcone do roku 2007 w spółki, z przedstawionych danych wynika, że 14 z nich powinno być postawione w stan upadłości. Spółka nie jest panaceum na wszystko, nie rozwiązuje tematu, jeśli nie ma za tym pieniędzy,            a przekształcenie Szpitala Powiatowego w Spółkę nic nie zmieni z punktu widzenia zarządczego, a nawet stwarza pewne zagrożenie. W momencie kiedy byłyby Gminy, które dofinansowywały by szpital ma to sens. Obecnie, kiedy sytuacja jest niepewna, ma się świadomość, że trzeba wyprowadzić szpital, nie wiadomo co się wydarzy w roku następnym, nie uda się prowadzić takiej Spółki. Pomysłów dziś jest dużo, informacji również. Przed wyborami pojawiła się informacja Pani Minister, że wszystkie placówki z oznaczeniem NFZ i pacjent chodzący do takiej placówki nie powinien zapłacić ani złotówki, wszystkie leki w szpitalu powinien otrzymać za darmo, dla Szpitala w Białogardzie oznacza to koszt dodatkowy na koniec roku około 500.000zł, dlatego, że pacjent kupując sobie leki kardiologiczne przy przewlekłej formie kupuje je czasem za 0,01zł,            a Szpital za 40zł, w skali roku to są ogromne pieniądze. Nikt nie zastanawia się nad tym, że szpital powinien leczyć chorobą na którą pacjent trafia do szpitala, resztę leków na przykład na nadciśnienie powinien mieć ze sobą. Przepis mówi, że pacjent powinien być w te leki wyposażony, jedna wypowiedź zmieniła budżet szpitala o 300.000zł na ten rok. Zadłużenie było około 8.000.000zł na początku roku przy stratach 1.700.000zł, to razem jest to kwota około 10.000.000zł. 
	Pan Waldemar Miśko zapytał, czy wypowiedzi Ministra tworzą przepisy?            
	Pan Dawid odpowiedział, że nie, ale w ślad za wypowiedzią Ministra poszły pisma, do tej pory nie było aktów wykonawczych do ustawy, mówiło się, że szpital ma zapewniać leki, ale wszystkie szpitale w Polsce robią w ten sam sposób.
	Pan Miśko stwierdził, że jeśli nie ma aktów wykonawczych, a bez nich nie może być stosowana jakakolwiek ustawa. 
	Dyrektor Szpitala Pan Dawid podkreślił, że to była tylko informacja, jakie są następstwa niektórych wypowiedzi. 
	Burmistrz Karlina Pan Miśko poprosił o informację jaki udział w kosztach szpitala mają płace i pochodne procentowo, a ile procent przeznaczone jest na leki, a ile na sprzęt, lekarzy i stosowanie najnowszych technik technologicznych.  
	Pan Przemysław Dawid odpowiedział, że procentowo nie jest w stanie udzielić informacji, ale z tego co pamięta, to kwota miesięczna na wynagrodzenie łącznie z kontraktami to 1.500.000zł.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że dotarła informacja, że nie wszystkie środki zostały przekazane na dokończenie Centrum Rehabilitacji i zwrócił się z pytaniem jakie są tam jeszcze potrzeby i czy w związku z tamtą decyzją stary szpital potrzebuje jakiegoś dofinansowania na remonty itp.? 
	Pan Przemysław Dawid odpowiedział, że wczoraj odbyło się spotkanie ordynatorów Szpitala z Panem Burmistrzem i Starostą. Jeśli chodzi o przepisy mówią one, że do 30 czerwca 2012 roku wszystkie oddziały, które są dopuszczono warunkowo muszą spełnić wszystkie postawione warunki, rozbudowy i przebudowy tych oddziałów. Pierwszą obligatoryjną datą jest czerwiec przyszłego roku, są również oddziały dopuszczone warunkowo do roku 2016. W takiej sytuacji znajduje się większość szpitali w Polsce. Nie wystarczy mieć pomieszczenie i łóżko, aby prowadzić oddział, aby można było dalej funkcjonować potrzebny jest remont kapitalny na ulicy Szpitalnej, albo zgodnie z wizją budowa bloku operacyjnego na ulicy Chopina i przeniesienie bloku z ulicy Szpitalnej. Faktycznie nieprzyznana kwota 30.000.000zł gdyby zostało przekazane inwestycja zostałaby zakończona. Jest plan Powiatu, aby mimo wszystko taki blok operacyjny prawdopodobnie z oddziałem dziecięcym powstał, trwają poszukiwania środków. Przeniesienie ze szpitalnej na ulicę Chopina i połączenie z Centrum Rehabilitacji, a na ulicy Szpitalnej poszerzyć działalność oddziału psychosomatycznego o oddziały psychiatryczne, plus oddziały dzienne, pielęgnacyjno - opiekuńcze. Taki oddział funkcjonuje i z ulicy Chopina został przeniesiony na ulicę Szpitalną i gdyby była wola Funduszu mogłaby zostać zwiększona ilość łóżek, po to, aby na tym zarobić. Od trzech lat trwają rozmowy, że świadczenie pielęgnacyjno opiekuńcze jest niedoszacowane, rośnie ilość osób które wymagają opieki. Jeśli chodzi o koszt budowy bloku operacyjnego to koszt pomiędzy 15.000.000 – 20.000.000zł. Podkreślił, że sam blok nie jest tylko pomysłem na życie, przy bloku operacyjnym powstaje oddział intensywnej terapii, obecny jest dopuszczony warunkowo, w związku z czym jest niższa wynegocjowana stawka. Przy bloku powstanie również laboratorium, będzie cała diagnostyka, wspomniany oddział intensywnej terapii, sala wybudzeń plus oddział pediatryczny, całość ma stanowić kompleks, przez co obniżone zostaną koszty funkcjonowania.          
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że z wypowiedzi dyrektora wynika, że Gmina Karlino nie była zainteresowana przystąpieniem do Spółki, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym tej sprawy                 i wie, iż Burmistrz nigdy tego nie powiedział. Przedstawione dane wspólnie ze Starostą i Wicestarostą nie były przekonujące, nie było żadnego biznesplanu, nie było żadnych zagrożeń, obecnie Pan Dyrektor potwierdził, że przekształcanie Szpitala w Spółkę nie jest panaceum na uzdrowienie szpitali. Chodziło głównie o zdiagnozowanie jakie ryzyko się z tym wiąże i na jakich zasadach Gmina Karlino miałaby przystąpić do takiej spółki.  
	Pan Dawid podkreślił, że w następnym dniu ukazał się artykuł w którym Burmistrz wypowiedział się negatywnie na temat spółki.  
	Pan Waldemar Miśko powiedział, że nie wszystkie informacje podawane                  w mediach są prawdziwe, wraz z Przewodniczącym Rady poprosili o dodatkowe informacje, których nie otrzymaliśmy. Nie należy jednak wypracowywać swoich opinii na podstawie informacji w mediach. 
	Pan Dawid zapytał, czy oznacza to, iż Gmina Karlino zainteresowana jest dalszą współpracą ze Szpitalem i rozmowy o powstaniu Spółki złożonej                         z samorządów?
	Pan Miśko odpowiedział, że jest otwarty na wszelkie rozmowy w oparciu                   o wiarygodne dane finansowe.
	Pan Marek Anusz Radny Rady Powiatu Białogardzkiego powiedział, że uciekł ze Szpitala dochód z działu Pogotowie, przegrany został przetarg na świadczenie usług, wygrał Oddział Ratownictwa Medycznego ze Szczecina, jak wygląda sytuacja obecnie w części pozostałej w Białogardzie i ilu jest zatrudnionych lekarzy? 
	Pan Przemysław Dawid Dyrektor Szpitala Powiatowego w Białogardzie jeśli chodzi o usługi w zakresie Pogotowia, środki na utrzymanie pochodziły od Wojewody. NFZ rozpisywał konkurs w imieniu Wojewody, a przekazane środki były pieniędzmi znaczonymi, co oznacza, że nie można było ich przeznaczyć na inną działalność niż działalność w pogotowiu, szczegółowo określano na co mogą być wydane te pieniądze, głównie można było doinwestować w sprzęt. Jeśli chodzi o dochód dla Szpitala, to w momencie kiedy nie wykorzystano środków w ciągu roku, należało je zwrócić do Wojewody, więc mówienie, że był to wielki dochód dla Szpitala nie jest prawdą. Dotychczas była taka praktyka, że szpitale, które prowadziły pogotowie wydawały pieniądze w różny sposób, ale od roku bieżącego Wojewoda podkreślił, że już tej praktyki tolerować nie będzie. W roku ubiegłym Szpital w Białogardzie wydał 230.000zł z przyznanych środków na inne cele i była groźba, że będą one musiały zostać zwrócone. W roku bieżącym większość działalności dotyczącej działalności pogotowia ma przejść w jedne ręce, czyli ręce Stacji Ratownictwa ze Szczecina. Szpital przystąpił do konkursu, chociaż nie miał szans na wygraną przy warunkach konkursu, nie ma szans na wygranie ze stacją, które trzy lata pod rząd dostaje po szesnaście nowych karetek po pół miliona każda, kiedy Szpitala w Białogardzie nie stać na kupno jednej, pomijając kwestie sprzętu, również sprzętu komputerowego do karetek przed wystartowaniem do konkursu. Dodał, że według niego dobrze, iż Pogotowie jest w jednym ręku, dofinansowana jest stacja, która pełni swoją rolę, są wyspecjalizowane jednostki, doposażone, te same osoby które pracowały zostały zatrudnione w Białogardzie, a więc znają teren, nie stało się źle. Pod koniec działalności około 25.000zł miesięcznie pozostawało z działalności Pogotowia, była potrzeba zatrudnienia jeszcze lekarza, więc była obawa, że trzeba będzie dokładać, ze względu na to, co należy zakupić, czyli ubrania, sprzęt, temat narastających potrzeb, a brak wzrostu pieniędzy. Nie udało się wygrać, ale szkody dla pacjentów nie ma żadnej.    
	Ad. 7
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych Radnych  Rady Miejskiej                  w Karlinie. (załączono do protokołu) 
	Pani Danuta Piwowarczyk Sekretarz Urzędu Miejskiego w Karlinie przedstawiła informację na temat oświadczeń majątkowych za 2010 rok  osób zobowiązanych do ich złożenia Burmistrzowi Karlina (informacja załączona do protokołu).
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że kilka dni temu na BIP nie były zamieszczone jeszcze oświadczenia majątkowe radnych. W jego oświadczeniu Przewodniczący wykazał różnicę między tym co zostało złożone w Urzędzie Skarbowym, a tym co jest zapisane w akcie notarialnym, to nie musi robić korekty, tylko zmianę w Urzędzie Skarbowym? Następnie zwrócił się z pytaniem do Pani Plichta – Lessnau, która wykazała dochody męża tylko działalności – prowadzenie biura rachunkowego, a jej mąż pracował jako wychowawca na koloni w czasie wakacji i dochód z tego tytułu nie został wykazany, czy to jest błąd, pomyłka, czy jest to sytuacja taka, jaka miała miejsce przy imprezach letnich, że na kogo innego były wystawiane rachunki, a ktoś inny wykonywał pracę.     
	Pan Piotr Gwóźdź na pytanie dotyczące różnicy w powierzchni działki, nie on dysponował danymi tylko urzędnik z Urzędu Skarbowego na podstawie aktu notarialnego i to on wykazał nieścisłość. Nie trzeba teraz tego nigdzie prostować, zrobi to przy następnym oświadczeniu majątkowym i dodał, że nie oczekuje sprostowania od Pana Piłkowskiego. 
	Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie nie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące złożonego oświadczenia majątkowego.
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że jeśli Pan Piłkowski chciałby uzyskać jakieś informacje powinien się zgłosić do Urzędu Skarbowego, jeśli uważa, że ktoś zataił prawdę.
	Pan Piłkowski wyjaśnił, że pytanie zadał, ponieważ mogło się zdarzyć, że ktoś się pomylił lub zapomniał wpisać. 
	Ad. 8
	Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie wyjaśniła, że organ wykonawczy musi złożyć do końca października radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 (informacje w wersji papierowej załączono do protokołu) przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna i dyrektorzy poszczególnych szkół przedstawią informację na temat szkół którymi kierują. 
	Pani Beata Pawlik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Karlinie.
	Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Karwinie.
	Pani Małgorzata Kolicka – Gładysz Dyrektor Szkoły Podstawowej                               w Daszewie przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Daszewie.
	Pan Andrzej Maciejewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karścinie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Karścinie.
	Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Gimnazjum w Karlinie przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011                           w Gimnazjum w Karlinie. Dodał, że ponieważ nie mógł być obecny na czerwcowej sesji, chciałby wypowiedzieć się na temat wyników z egzaminów gimnazjalnych.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że udzieli głosu na ten temat Panu Pawlik i dodał, że w dniu dzisiejszym bierze udział w zjeździe Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów i będzie musiał opuścić salę, w związku z czym przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Panu Sławomirowi  Kaczmarkowi.  
	Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Gimnazjum w Karlinie powiedział, że pięć klas uczestniczyło w egzaminie, kiedy porównuje się wyniki Gimnazjum                  w Karlinie w części humanistycznej i matematycznej wyniki trzech klas są poniżej średniej od 13 – 15 punktów, natomiast dwie klasy świadczą o tym, że można osiągnąć dobre wyniki, jedna z klas 24,6 pkt, a 3b 27,34 średnio to jest wynik powyżej średniej powiatu, województwa. Bardzo trudno jest oceniać szkoły, nauczyciele są wykształceni, mają doświadczenie, ale to nie tylko nauczyciele kształtują wyniki egzaminów. Nauczyciele osiągnięcia mają. Efekty uzyskiwane można porównać do budowy domu, muszą być fundamenty, ściany, fachowcy i plan, z dziećmi jest podobnie. Jeśli będzie materiał, czyli dzieci, będą wyniki, jeśli nauczycieli, to fachowców, itd. Materiał jest bardzo ważny, każdy następny rocznik jest inny. Dwa – trzy lata temu wyniki były lepsze, dlaczego tak kiepski jest wynik w Gimnazjum? 28 uczniów jest z roczników starszych, to tak jakby jedna klasa, 21 to uczniowie z orzeczeniami, to jak następna klasa i 20 nie realizuje obowiązku szkolnego, w tym 3 wcale. Dodał, że również rodzice nie spełniają się w swojej roli, nie angażują się w sprawy szkoły, bardzo często rodzice mają problemy materialne, dla nich nie jest ważny egzamin gimnazjalny, chcą, aby dzieci zdobyły zawód, są rodziny gdzie jest rodzina niepełna, jest tylko jeden rodzic lub jeden jest bezrobotny, sześćdziesięciu rodziców dwustu sześćdziesięciu uczniów jest bezrobotnych, zdarzają się domy w których mieszka w dwóch pokojach, w jednym mężczyzna bo jest separacja, w drugim pokoju dwie kobiety, po dwoje dzieci,  sześć osób, trudno się spodziewać, by uczeń w takim miejscu osiągał wyniki. Od dziesięciu lat pięciokrotnie zmieniono system oceniania wyników z egzaminów. Kolejną kwestią jest możliwość wykorzystania tej wiedzy w życiu. Egzaminy w chwili obecnej tracą rangę. Dodał, że ma nadzieję, iż następne wyniki będą lepsze, ale z pełną świadomością, że może się to nie udać.       
	Pani Anna Grodek Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Karlinie przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za trok 2010/2011 w Przedszkolu Miejskim w Karlinie.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie ile osób pracuje obecnie w szkole w Karwinie, czy zostały zatrudnione nowe osoby, bo na siłę tworzy się dla nich klasy integracyjne.  Pierwsze pytanie było konkretne, co się zmieniło w kadrze, przedstawiono informację ile osób pracowało, pytanie ile osób pracuje teraz, w większości szkół to się nie zmieniło, a w Karwinie na siłę się tworzy klasy specjalne w budynku, który nie jest przystosowany do realizacji tego zadania. 
	Wiceprzewodniczący Rady Pan Kaczmarek poprosił o sprecyzowanie pytań, bo radny ma możliwość zadawania pytań, a informacje powinny być w innym punkcie. 
	Pan Bogdan Piłkowski przedstawił trzy zdjęcia na których znajdowało się dzikie wysypisko śmieci przy szkole w Karwinie, zwrócił się z pytaniem, czy jest ono uprzątnięte. Zdjęcie zrobiono 1 września, dwa tygodnie później śmieci były dalej, pod koniec września śmieci dalej są. Trzecie zdjęcie to zsyp na opał dla Szkoły Podstawowej w Karwinie przy budynku szkoły, zabezpieczony jakimś starym dywanem, czy to zostało naprawione, zlikwidowane? Dlaczego do szkoły w której mają być dzieci niepełnosprawne nie są przystosowane łazienki, brak jest ciepłej wody. W sprawozdaniu przedstawianym przez wakacjami Pani Dyrektor napisała, że będzie to zrobione w czasie wakacji, nie było pieniędzy, mogło brakować, nie zostało wykonane, ale dlaczego się otwiera klasy integracyjne w budynku, który nie jest do tego przygotowany. Kto został nowoprzyjęty, bo z posiadanej wiedzy były to dzieci, rodzina osób pełniących ważne funkcje w jednostkach organizacyjnych Gminy, prawdopodobnie synowa Pani Teresy Plichta – Lessnau oraz córka Pani Wysockiej – Chudziak, czy mają one potrzebne kwalifikacje, czy nie. 
	Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie poprosiła, aby nie posądzano jej o nepotyzm, osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej                  w Karwinie mają pełne przygotowanie, jeśli chodzi o odpowiedź na pozostałe pytanie, zostaną one udzielona na piśmie. 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie stwierdziła, że z przedstawionych informacji dotyczących szkół nabrała przekonania, że szkołą sportową w Gminie jest Szkoła w Karścinie, która ma osiągnięcia sportowe, natomiast Pan Dyrektor Gimnazjum w dwóch zdaniach przedstawił  w swojej informacji osiągnięcia sportowe. Czy nie warto byłoby się pochwalić osiągnięciami sportowymi swoich uczniów, jeżeli mają one poważne osiągnięcia?   
	Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Gimnazjum w Karlinie powiedział, że                 z szacunku do radnych nie zawierał takich danych w swojej informacji, ponieważ w maju, na sesji o sporcie to już było omawiane, nie powielałem informacji z jednej do drugiej. 
	Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że uczniowie Gimnazjum                       brali udział w Indywidualnych Wojewódzkich Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce  i jeden z uczniów zajął III w skoku w dal, a jedna uczennica zajęła III miejsce w biegu na 1000m, może dyrektor o tym nie wie. Dodała, że chodzi                             o to, że jeśli uczniowie maja osiągnięcia, to należy ich chwalić. Pan Dyrektor nie ceni wyników.  
	Pan Zbigniew Pawlik stwierdził, że nie są ważne nazwiska, są ważne osiągnięcia. Nie umniejsza osiągnięciom, na szczeblu powiatowym są wyniki finalistów, laureatów. Karścino jest małą szkołą, a w Gimnazjum jest piętnaście oddziałów, za każdym razem, kiedy uczeń osiąga jakiś dobry wynik jest wyczytywane nazwisko, uczniowie są chwaleni, bo to też jest jedna                            z motywacji. 
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że nie ma szablonu na przygotowanie informacji, ale na przyszłość informacje składane przez poszczególne szkoły mogłyby być ujednolicone. 
	Radny Rady Miejskiej Pan Piłkowski powiedział, że chciałby, aby Pani Dyrektor odpowiedziała mu na pytanie ile osób zostało przyjętych, jakie mają przygotowanie, czy są to nauczyciele mianowani, stażyści, kontraktowi, czy mają pełne wykształcenie, skończone studia, czy jeszcze się uczą?
	Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie odpowiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  
	Ad. 9a
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2011 rok. Po dokonanych zmianach plan budżetu zamknie się dochodami                 w wysokości 46.674.451,68zł, wydatkami w wysokości 47.771.041,92zł oraz deficytem w wysokości 1.096.590,24zł.
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego uchwała Nr XIV/121/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 9b
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.
	W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego uchwała Nr XIV/122/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	Ad. 9c
	Uchwała Nr XIV/123/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 9d
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XIV/124/11 została podjęta. 
	Ad. 9e
	Uchwała Nr XIV/125/11 została podjęta przez radnych w wyniku jawnego               i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 10
	Ad. 11
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     z pytaniem do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Tamary, co robi                    w tym względzie, że Przewodniczący Rady nie poinformował radnych                       o nieprawidłowościach wykazanych przez RIO w protokóle który ukazał się po podjęciu przez Radę uchwały o absolutorium. Powiedział, że uważa, iż te rzeczy które tam były zostały ukryte, nieprzedstawione radnym w odpowiednim czasie. Następne pytanie również do Przewodniczącej, na poprzednim posiedzeniu komisji Rewizyjnej, kiedy wróciła przekazała informację o tym, że któryś                 z urzędników twierdzi, że zostały przez niego wyniesione jakieś dokumenty oryginalne i że ma je nadal w swoim posiadaniu. Jest to pomówienie ze strony urzędników i będzie chciał wystąpić na drogę sądową w stosunku do tych osób, które to stwierdziły. Poprosił też o informację Burmistrza, czy w dniu Święta Zmarłych tradycyjnie będzie otwarty parking przy Straży Miejskiej, aby był przejazd i możliwość lepszej organizacji ruchu i dodatkowe miejsca parkingowe dla tych którzy przyjeżdżają na cmentarz. Dawniej samochodu stawiane były na ulicy Kościuszki, która jest rozkopana co powoduje ograniczenia.    
	Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zaprosił wszystkich do uczestnictwa we Mszy Świętej w Mierzynie, która odbędzie się 23 października br. o godzinie 1030. Msza odbędzie się w intencji radnych, sponsorów dzieci                       z Mierzyna, którzy przekazali pewna sumę pieniędzy.    
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino poinformowała, że otrzymała dokument z dnia 2 października br. Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie zmian w funduszu sołeckim i zgodnie z jego treścią zmian w funduszu można dokonywać tylko w ramach zadań, które zostały zgłoszone na następny rok kalendarzowy do dnia 30 września roku poprzedniego, nie można wprowadzać nowych zadań, tylko przesunięcia między zadaniami. Określono również na jaki cel te pieniądze nie powinny być przekazane, a na jakie mogą być wydane. Podkreślono również, że jeśli wydawane są na jakieś cele, to nie mogą być to zadania na gruntach niebędących własnością Gminy. Dodała, że do końca września zostały złożone wnioski, a jeśli ktoś tego nie zrobił nie będą mogły być realizowane zadania w ramach tego funduszu.      
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy będzie sprostowanie w ,,Wieściach Karlińskich”, bo informacje zamieszczone                      w ,,Głosie Koszalińskim” są nieprawdziwe, że ktoś płaci jakieś kary za to, że radni nie uchwalili budżetu i nie zatrudniono trenerów. Poprosił o sprostowanie    i pisanie prawdy, a nie rzeczy niesprawdzonych i nieprawdziwych.    
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat szkolenia jakie będzie przeprowadzone (przedstawił treść pisma)                        i poprosił o zgłoszenie się dwóch osób chętnych do uczestnictwa.   
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie odpowiedziała Panu Piłkowskiemu na pytanie dotyczące protokołu z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie przez RIO i przypomniała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ustalono, że zostanie wystosowane pismo do RIO                    z zapytaniem, kto w takim względzie powinien odpowiedzieć za to, że nie został on przekazany radnym. Jeśli chodzi o drugą kwestię, wyjaśniła, że otrzymała informację od Pana Burmistrza i Pani Sekretarz, nie o tym, że zaginął jeden                           z dokumentów, ale, że był wyniesiony oryginalny dokument z jednej                            z kontrolowanych imprez. Powiedziała, że nie wie jak się do tego ustosunkować, kiedy otrzymała tę informację powiedziała, że to przekaże na komisji i tak też zrobiła, ale nie potrafi stwierdzić tego, kto to zrobił, tego nie wiadomo, nie wiadomo nawet w jakim to się mogło zdarzyć momencie, ale na pewno nie wówczas kiedy ona uczestniczyła w kontroli.         
	Pan Bogdan Piłkowski podkreślił, że dokumenty do kontroli były przedstawiane jako cały zbiór i nie zabrał on ze zbioru żadnych dokumentów. 
	Pani Tamara Korzeniowska dodała, że nie było sytuacji, aby Pan Piłkowski był sam w trakcie przeprowadzania kontroli. 
	Radny Rady Miejskiej Pan Piłkowski powiedział, że zdarzyło się, że był sam                   z dokumentami.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie podkreślił, że nie jest to punkt na dyskusję, Pani Korzeniowska odpowiada na zadane pytania. Dyskusja na ten temat powinna się odbyć na posiedzeniu komisji rewizyjnej, na sesji powinna paść konkretna odpowiedź. 
	Radna Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że to co miała do powiedzenia w tej sprawie już powiedziała.
	Ad. 12
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